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    M/S SAGAFJORD  
   
Det sker torsdag den 17. juni 2021, hvor Seniorklubbens sommertur med ledsagere løber af stab-

len. 

Vi mødes på Roskilde station, Ny Østergade (syd for stationen på sygehussiden) ved turistbushol-

depladsen senest kl. 12.40. Vores bus kører kl. 12.45 til havnen i Roskilde, hvor vi går ombord i 

M/S Sagafjord. Det gode skib tager os med på en sejltur på Roskilde Fjord og Kattinge Vig, og 

mens vi nyder den skønne udsigt fra skibet, indtager vi en lækker frokost bestående af marineret 

sild, håndpillede rejer, hønsesalat, skiver af svinemørbrad samt brie. Drikkevarer er som sædvanlig 

for egen regning. 

 

M/S Sagafjord ankommer til Roskilde Havn kl. 16.00, hvor bussen venter på os og kører os tilbage 

til Roskilde station. 

 

Tilmelding sker til Mona på email: soffi11@stofanet.dk. Telefon 2585 2871 kan evt. benyttes. Til-

melding fra kl. 10.00 den 3. juni 2021. Sidste frist for tilmelding den 8. juni.  

Som sædvanlig gælder "først til mølle" princippet, da der er begrænset deltagelse. Ingen er tilmeldt, 

før de har fået tilbagemelding. Man skal være selvhjulpen. 

Oplysninger ved Knud, tlf. 2511 3381.  
 

Ledsagere er velkomne på denne tur. Egenbetalingen er 338 kr. Efter tilmeldingens bekræftelse skal 

beløbet indbetales til Arbejdernes Landsbank, reg. nr. 5326, konto nr. 000248612.  

 

Hvis du ønsker at transportere dig selv til M/S Sagafjord i Roskilde Havn, bedes du meddele 

dette ved tilmeldingen.  

Skulle du efter tilmelding være forhindret, så meld afbud hurtigst muligt, så et andet medlem kan få 

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

 

NB! Hvis der ændres i Corona reglerne, vil vi med kort varsel være nødt til at aflyse turen. 

 

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, 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 mulighed for at blive forsik-

ret samme sted. 

 

Husk: Adresseændring, nyt eller ændret telefonnummer eller e-mailadresse bedes meddelt Knud, 

e-mail: knud.mik.seniorklub@gmail.com, eller på telefonnummer 2511 3381. 

 

 


