
                                   

Aftenudflugt til voldene og DSB Mindelunden i Fredericia 
 

Kære medlem 

Denne spændende tur arrangeres med gode lokale folk, og turen bliver udbudt både til HK T/J Kredsene 

og Foreningen af Rådighedsløns- og Servicemedlemmer 

Vi starter på banegården og går ind over voldanlægget ved Prinsens Port. Her kommer vi ind på Landsoldat 
pladsen som er opkaldt efter Bissens statue. Her får vi også lidt at vide om I. P. Schmidts cigarfabrikker og 
hvorfor Thorvald Stauning bliver nævnt i Fredericias historie. 
Derfra går vi til Riddergade, hvor den sidste synagoge lå indtil for godt 100 år siden, og hvor også Henrik 
Pontoppidan boede sine første år. 
Vi går forbi Michaelis kirke og mosaisk begravelsesplads til DSB Mindelunden. Herefter fortsætter vi til 
området omkring den gamle banegård, som er bygget på stedet hvor Prins Frederik, senere Frederik VII var 
i husarrest. 
Derfra går vi forbi Kongens Punkt til det Reformerte område og til Trinitatis Kirke med Krigergraven, landets 
største. 
Vi går mod cafeen og vores aftensmad via Axeltorv, hvor Carl Schenstrøm, bedre kendt som Fyrtårnet, 
voksede op i en ejendom med værtshus, og derefter forbi ejendommen, hvor Carit Etlar voksede op. 
 
Der vil inden aftensmaden blive informeret om det sidste nye indenfor forsikringer fra TJM  
 
 

               

Her nogle praktiske informationer…. 

Dato :  mandag den 6. maj 2019 

Tid   :  kl. 15.55  

Sted : Fredericia station (foran det tidligere billetsalg i forhallen modsat 7-Eleven butikken) 

Rundviser :      Mogens Viggo Fausing, Tillidsmand, Banekredsen Fredericia 



Program : 15.55 Alle mødes på Fredericia station 

                          16.00 – 17.30 Rundvisning starter  

 17.45  Møde om TJM forsikring   

                          18.45 Let Aftensmad Café Magma i Fredericia 

                          Ca. 20.00 Slut.  

Alt det for du for dit kontingent : 

 * Rundtur i Fredericia  

 * Aftensmad inkl. 1 genstand (Øl/Vin /Vand)  

 * Nyheder fra dit forsikringsselskab (TJM) 

 * Hyggelig samvær med kollegaer  

 * Hvis muligheden forligger vil der også være 1 fra formandskabet + Kredsformænd til stede. 

Forbehold : Da denne udflugt udbydes til både FRS og alle kredsene, er det efter først til mølle princippet 

Tilmelding: Først til mølle til Ena på ena.byskov@gmail.com (skriv venligst om evt. allergener ifht. mad) 

Afbud og spørgsmål til Ena : 2637 1951 eller bedst mail : ena.byskov@gmail.com 

 

Vi glæder os til at se jer igen…. 

   

 
Ulla – Carsten – Søren – Erik – Ena                    Dennis og Lone   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dette arrangement har HK T/J Foreningen for Rådigheds og Servicemedlemmer som 
teknisk arrangør. 
Vi er en aktiv service-forening i HK T/J der tager os af de kollegaer, der er kommet på rådighedsløn eller 
ønsker at være Servicemedlem. Ønsker du at blive Servicemedlem og få del i vores store Servicepakke 
kontakt Søren på andersen_soeren@hotmail.com. Alle kan blive medlem. Det koster 95 kr. pr. mdr.    
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