
SENIORKLUBBEN INVITERER….. 

 

      

Vi skal besøge Koldinghus, som i 2018 kunne fejre 850 års fødselsdag. Koldinghus er et kongeslot i Kolding, som blev 

grundlagt i år 1268, da den danske konge ønskede en borg, der kunne vogte grænsen mellem kongeriget Danmark 

og hertugdømmet Slevsig.  

Koldinghus brændte i 1808 og stod længe som en ruin. Vi skal bl.a. se, hvad der kom ud af den flotte restaurering af 

slottet. 

Turen finder sted torsdag den 7. marts. 

Vi mødes på museet på Koldinghus, Koldingvej 1, 6000 Kolding. Mødetid senest kl. 11:20 

Vi får en guidet rundvisning på 1 time. Rundvisningen starten kl. 11:30. 

Koldinghus museet anbefaler, at I medbringer 10 kr. til evt. depositum til bagageboks. 

Efter rundvisning er der kl. 13.00 buffet i Madkælderen, i hyggelige lokaler under slottets nordfløj. 

Når du har "fået nok" finder du selv tilbage til Kolding station og den afgang, der passer dig. 

Der er tilmelding fra torsdag den 21. februar kl. 10 til tirsdag den 26.februar til Preben Clausen mail 

clausen396@gmail.com evt. telefon 24 80 06 62. Tilmelding skal fortrinsvis ske pr mail eller SMS. På den måde 

opstår der ikke telefon kø. Samtidig ses gerne, at der kun er 2 personer pr. tilmelding. Der er begrænset 

deltagerantal, hvorfor "først til mølle" princippet gælder. Din tilmelding er først registreret, når du får et tilbagesvar. 

Du skal være selvhjulpen. Der er bl.a. trapper på Koldinghus. 

HUSK - hvis du - efter tilmeldingen - bliver forhindret i at deltage, skal du melde afbud, så et andet medlem får 

mulighed for at deltage. Udeblivelse uden afbud vil medføre en regning på kostprisen. 

Adresseændring eller ny eller ændret e-mailadresse bedes meddelt Knud W. Mikkelsen, e-mail 

knud.mik.seniorklub@gmail.com eller telefon 25 11 33 81 

Vær opmærksom på, at du som medlem af seniorklubben har mulighed for at booke HK Trafik & Jernbanes 

ferieboliger. Er du forsikret i TJM Forsikring, er der et større udvalg af ferieboliger. Du får som pensionist 20 % rabat 

på ferieboligen, hvis du booker 14 dage før. 

Er du forsikring i TJM Forsikring, skal du være opmærksom på, at dine voksne børn også har mulighed for at blive 

forsikret samme sted. 

 


