
Gæsteværelset set mod syd 

Du fik aldrig set værkstedet, 
kontoret og fyrrummet i 
kælderen. Og badeværelserne 
i stueetagen og på 1. salen 
 
Heller ikke den lille lejlighed i 
kælderen med køkken, toilet 
& bad,  så du. 
 
Men når du kommer, kan du 
se det hele, hvis du har lyst. 

Gæsteværelset set mod nord. 

Haven mod Kongensvej    
 

Eva Larsen 
Telf. 38 34 04 34 
 
 
 

Kongensvej 20 
2000 Frederiksberg 
 
 
 

Fax: 38 34 46 34 
 
 

Henning@Aaager.dk 
www.royal-service.dk 

Henning Aaager 
Telf. 38 34 16 34  

Tak for besøget. 
Vi har brochurer på vore  

mange forskellige produkter.        
Bed og du skal få.  

 
Vi leverer vore produkter udenfor huset. 

  Kongens-Tjeneste.dk 
                                                                        www.royal-service.dk 
 
                             Afholder kurser : 
 
                                   a)   personlige kvalifikationer 
                               b)   organisationsudvikling 
                               c)   seksualitet 
                               d)   trivsel   
 

                                                                     På  STEDET : 

 Velkommen - 
    døren er åben 

Vi  underviser mange ad gangen & samtaler med enkelte 
- dem der vil arbejde i grupper får hvad de vil - 

Det er her det sner -  Kongensvej 20,  2000 Frederiksberg  

I huset arbejder vi sammen med magistre, læger, H.D.ere, cand.merc.er,  psykologer, 
politikere,  jurister, håndværksmestre, ingeniører og andet godtfolk. 



Lige indenfor til venstre 
ligger garderoben,  6 trin 

6 trin op og du kan gå en 
runde i stuetagen 

Til højre er der et 
grupperum  med et flot 

Grupperummet bruges 
også med et arbejdsbord. 

Her fra samtalerummet, ses ned 
gennem pejsestuen til skolestuen. 

Pejsestuen som spisesstue 
 

Pejsestuen som massagerum.  Der kan danses i pejsestuen til en 
god lyd fra husets 600 CD´ere. 

Moderne skolestue til 15 kursister 
og 2 undervisere. 

Stueetagens the-køkken Går du på 1. sal møder du 
først en elefant. 

På   1. sal  fødes  idéerne;  de  
plejes og udvikles. 

Grupper snakker sammen i 
sækkestole på 1. sal. 

1. sals køkken set mod vest 

1. sals køkken set mod øst. 
Op af stigen  over lemmen 
er der et gæsteværelse. 

Terrassen ved køkkenet 
med både sol og skygge. 

Skolestuen har med én stor madras 
en helt afslappet 


