
 

 

 

 

 

Tusinde år på halvanden time 
 

Torsdag den 4. april 2019 skal vi opleve hele Danmarks historie, 800 års stilarter og 40 konge-

grave i ét samlet monument. 

 

Vi mødes kl. 10.50 i Roskilde Domkirkes våbenhus på den sydlige side af kirken (siden nærmest 

Stændertorvet). Her vil vi mødes med vores guider, der vil åbne op for Domkirkens skatte og Peter 

Brandes og Bjørn Nørgaards kunst og indføre os i, hvorfor Domkirken er verdensarv. 

 

Roskilde Domkirke ligger ca. 15 minutters gang fra Roskilde station.  

 

Efter besøget i Domkirken skal vi kl. ca. 13.00 spise på Restaurant Rib House tæt ved kirken. 

Du skal være selvhjulpen.  

Tilmelding skal ske til Knud på e-mail knud.mik.seniorklub@gmail.com - evt. telefon 25 11 33 81. 

Tilmelding kan tidligst ske fra torsdag den 21. marts 2019 kl. 10.00 og senest til og med tirsdag 

den 28. marts. Tilmelding skal fortrinsvis ske pr e-mail eller SMS. På den måde opstår der ikke  

telefonkø. 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 har fået et tilbagesvar.  

 

HUSK – hvis du – efter din tilmelding – bliver forhindret i at deltage, at melde afbud, så et andet 

medlem får mulighed for at deltage. Udeblivelse uden afbud vil medføre en regning på kostpri-

sen. 

 

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 leje HK Trafik og 

Jernbanes ferieboliger. Er du forsikret i TJM Forsikring (Tjenestemændenes Forsikring), er der et 

større udvalg af ferieboliger. Du får som pensionist 20 % rabat på ferieboligen, hvis du bestiller 14 

dage før. 

Er du forsikret i TJM Forsikring, skal du være opmærksom på, at dine voksne børn også har mulig-

hed for at blive forsikret samme sted. 

 

 

mailto:knud.mik.seniorklub@gmail.com
mailto:knud.mik.seniorklub@gmail.com
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://se.abbythetraveler.com/img/reise/7657.jpg&imgrefurl=https://se.abbythetraveler.com/things-to-do/view-attraction.asp?kid=1667&attraksjonID=14243&docid=9ZMt1UJe9kRtXM&tbnid=12a3ddLsEjKhzM:&vet=12ahUKEwiTzKvpk77gAhXSJ1AKHaUAAt04ZBAzKBgwGHoECAEQGQ..i&w=800&h=567&itg=1&bih=911&biw=1920&q=roskilde domkirke&ved=2ahUKEwiTzKvpk77gAhXSJ1AKHaUAAt04ZBAzKBgwGHoECAEQGQ&iact=mrc&uact=8

