
  

 

Aktivitetsudvalget inviterer på besøg på 

Museet på Psykiatrisk Center, Sct. Hans, 

Roskilde. 

Onsdag den 19. april 2023. 

Sct. Hans Hospital er Danmarks ældste psykiatriske hospital fra 1816. Hospitalet ligger naturskønt 

ud til Roskilde Fjord i en fredet park. Voldstedet fra Roskildebispens gård Bistrup kan stadig ses i 

landskabet. 

I den vestlige del af Sct. Hans området skal vi besøge Sct. Hans Hospitals Museum. Museet har en 

fin udstilling af psykiatriske patienters kunst - og en udstilling om hospitalets historie, som beskri-

ver psykiatriens udvikling beskrevet via hospitalsinventar, behandlingsapparaturer og spændetrøjer. 

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

pladsen senest kl. 10.25. Det passer med tog IC50116 fra vest, ankomst til Roskilde kl. 10.07.     

Vores bus kører kl. 10.30 til Sct. Hans Hospital. 

Efter omvisning på museet kører bussen os tilbage til Roskilde kl. 13.00. Vi spiser frokost på Re-

staurant Rib House, der ligger i nærheden af Stændertorvet. Drikkevarer er som sædvanlig for egen   

regning. 

Der er ca. 500 meter at gå fra restauranten til Roskilde station. Det tager ca. 7 minutter. 

Tilmelding sker til Knud på e-mail: knud.mik.seniorklub@gmail.com. Telefon 25 11 33 81 kan evt. 

benyttes. Tilmelding fra kl. 10.00 den 3. april 2023. Sidste frist for tilmelding den 11. april.  

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. 25 11 33 81.  

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. 

 

Vær opmærksom på, at du som medlem af seniorklubben har mulighed for at leje Jernbaneferies 

ferieboliger i ind- og udland, hvis du er forsikret i TJM Forsikring. Du får som pensionist 20%    

rabat på ferieboligen i hele uger, hvis du bestiller mindre end 14 dage, før lejen påbegyndes. Er    

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

for at blive forsikret samme sted. 

 

Trafik & Jernbanes Aktivitetsudvalg  

Marts 2023 
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