
Seniorklubben inviterer til rundvisning på kollektivet Svanholm Gods 
16A, 4050 Skibby, tirsdag den 22. september 2020. 

 

Vi mødes på Roskilde station Ny Østergade (modsat stationsbygningen) senest kl. 11:10. 

Husk at fra den 22.8.2020 kræves mundbind i tog såvel i turistbus! 

Vores bus kører kl. 11:15 til Svanholm Gods 16A Cafe’butikken, hvor vi spiser Oksegullash med 
rodfrugtmos, hertil gratis postevand. Øvrige drikkevarer most og øl er for egen regning, og afregnes efter 
spisningen i Cafe’butikken, Svanholm Gods 16A, hvor vi starter og slutter rundvisningen. 

Kl. 13:15 mødes vi med 2 guider og bliver vist rundt på kollektivet, hvor vi bl.a. hører om tilblivelsen af 
kollektivet - ser hovedbygningen, stalden, børnehuset og andre relevante bygninger og arealer. Såfremt 
den normale rundvisning ca. halvanden time bliver for lang for nogle af deltagerne - kan vi dele deltagerne i 
to grupper. 

Gruppe A med normal rundtur – gruppe B med rundtur hvor vi går mindre og sidder ned hvor det er muligt 
og hører på guiden. Af hensyn til rimelig fordeling, skal der mindst være 20 deltagere i gruppe B. 

Efter rundvisningen ca. 14:45 bliver der i Cafe’butikken for egen regning - mulighed for, bl.a. at købe kaffe 
og kage samt økologisk Svanholm-is udviklet i samarbejde med Hansens Flødeis.  

Kl. 15:45 kører bussen fra Cafe’butikken tilbage til Roskilde station med ankomst ca. 16:30. 

Der er tilmelding fra onsdag den 09. september kl. 10:00 til fredag den 11. september til Kurt Jespersen 
kurt.jespersens@gmail.com evt. telefon 2382 2529. Tilmelding skal fortrinsvis ske pr. mail eller sms og max 
2 personer pr. tilmelding. Husk!! Ved tilmeldingen, at oplyse - om du er til hold A eller B. 

Der er begrænset antal pladser, hvorfor ”først til mølle” princippet gælder. Ingen er tilmeldt før de har fået 
en tilbagemelding herom. Det er nødvendigt, at være selvhjulpen. 

Husk at melde afbud, hvis du efter tilmelding bliver forhindret i at deltage kan et andet medlem få 
mulighed for at deltage i stedet for. Ved udeblivelse uden afbud fremsendes en regning på kostprisen. 

Adresseændring, ny eller ændret e-mailadresse/telefon bedes meddelt Knud W. Mikkelsen, email 
knud.mik.seniorklub@gmail.com eller telefon 2511 3381. 

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at booke HK Trafik og 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. Kan kun bookes ved at ringe til Jernbaneferie på tlf. 3330 4613. Du kan finde 
Jernbaneferie på: https://www.hk.dk/omhk/afdeling/hk-trafik-og-jernbane/jernbaneferie 
Du kan også finde Jernbaneferie på Facebook. Der opslås også her og nu tilbud. 
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