Julearrangement 2014
Lørdag den 29. november 2014 kl. 11.00
Rundvisning i Roskilde Domkirke & Julefrokost på Odd Fellow Palæet, Roskilde.

Roskilde Domkirke – Verdens kulturarv
Roskilde Domkirke har været kongefamiliens gravkirke gennem århundreder og er optaget på UNESCO's liste
over verdens umistelige kulturarv.
Den røde teglstenskatedral med de mange tilbyggede kapeller og våbenhuse giver et enestående indblik i dansk
bygningskunst og historie gennem 800 år.
Med Peter Brandes totalindretning af det lille Sankt Andreas Kapel og den 3000 kilo tunge Kongeport i bronze,
der begge blev indviet i oktober 2010, er Roskilde Domkirke blevet flere enestående kunstværker rigere.
Kongefamiliens gravkirke
Siden begyndelsen af 1400-tallet har Domkirken været kongeslægtens foretrukne gravkirke. Efter reformationen
er alle danske konger blevet bisat her. Men også i middelalderen blev Domkirken benyttet som kongelig
gravkirke, bl.a. for Harald Blåtand, Svend Estridsøn og Dronning Margrete I. I alt hviler 38 danske konger og
dronninger i Roskilde Domkirke - mange i pragtfulde sarkofager. I 1985 blev en ny kongelig begravelsesplads
opført ved kirkens nordvestlige hjørne - her hviler Margrethe II’s forældre, Frederik IX og Dronning Ingrid.
Besøgende kan også opleve en model af det gravmæle, som Dronning Margrethe II og Prinsgemalen en dag skal
bisættes i. Gravmælet er designet af den anerkendte danske kunstner Bjørn Nørgaard og udstilles i Sankt Birgittes
Kapel.
Der er ikke toiletter i kirken, men offentlige toiletter på Stændertorvet foran kirken.

Hedorfs Seniorforening
c/o Hedorfs Fond
Preben Kaas’ Vænge 5R
2000 Frederiksberg

Formand Preben Poulsen
Tlf. 31611022 e-mail: pp@ppspedition.dk
Kasserer Keld Walthing
Tlf. 20812672 e-mail: walthing@mail.dk

Vi mødes kl. 11.00 i Roskilde Domkirke, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde
Rundvisning kl. 11.30 – 13.00

Kl. 13.30 frokost - Selskabslokalet Odd Fellow Palæet, Skolegade 13, 4000 Roskilde
I januar 1930, købte den daværende Odd Fellow loge bygningen Skolegade 13 i Roskilde.
På stedet lå tidligere en trelænget præstegård, hvor bl. a. den navnkundige pastor Hertz
boede. Han samlede mange berømtheder som gæster. Bl. andre H. C. Andersen.
Komponisten C. E. F. Weyse besøgte Hertz-familien hver sommer, og her komponerede
Weyse de fleste af melodierne til Ingemanns dejlige morgen- og aftensange.
Senere byggedes en herskabelig lægebolig på grunden, og da logen overtog
ejendommen, havde den i en årrække været anvendt til herskabspension.
Efter en større ombygning og renovering kunne den bruges til ordensbrug.
Det var en eventyrlig oplevelse for søstre og brødre, at det hus, som de havde lagt utallige
arbejdstimer i, nu kunne indvies til logebrug. Og så er det jo nabo til byens flotte vartegn,
Roskilde Domkirke. Smukkere nabo kunne man ikke få – og et smukkere sted kunne vi
næppe få at bo.

Tilmeld dig senest fredag den 7. november 2014 til Linda.Fischer@dhl.com tlf. 25121099

Pris pr. medlem:
Pris pr. ledsager:

Kr. Gratis
Kr. 250,00

Transport Sjælland :
Transport Aalborg/Nordenfjords :
Transport øvrige Jylland/Fyn :
Transport ikke medlemmer

Reg.nr. 6735 Konto nr. 1064422
HUSK NAVN
Transportudgiften, dog max : Kr. 130,00
Tilskud pr. medlem Kr. 600,00
Tilskud pr. medlem Kr. 400,00
For egen regning

Sjælland : DSB`s 24 timers kort koster 130 kr.
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Hedorfs Seniorforening
Hedorfs Seniorforening
c/o Hedorfs Fond
Preben Kaas’ Vænge 5R
2000 Frederiksberg

Formand Preben Poulsen
Tlf. 31611022 e-mail: pp@ppspedition.dk
Kasserer Keld Walthing
Tlf. 20812672 e-mail: walthing@mail.dk

