
                     
 

 
Hedorfs Seniorforening 

Generalforsamling og sommerarrangement  
 

Lørdag den 26. maj 2018 kl. 10:000.000 dyr og syv mio. liter 
 

Besøg og rundvisning på Vikingeskibsmuseet  
samt generalforsamlig og frokost på M/S Sagafjord. 

 
Skriv venligst om du enten KUN deltager til generalforsamlingen eller til hele arrangementet. 
      

Vi mødes ved Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, Roskilde kl. 10.00 
 

Bus fra Kastrup Lufthavn – Til Vikingeskibsmuseet 
Kastrup Lufthavn ca. kl. 08:00 

DGI byen, København ca. kl. 08:30 
Høje Tåstrup st. ca. kl. 09:00 

Roskilde st. ca. kl. 09:40 
Vikingeskibsmuseet ca. kl. 09:50 

Hvis er bliver ændringer i busplanen får i besked. 
 

 
Program 

 
Kl. 10:00   Rundvisning på Vikingeskibsmuseet 
Kl. 11:45   M/S Sajafjord – Kajplads Vindeboder 18, Roskilde 
Kl. 12:00-13:00     Afgang og Generalforsamling  
Kl. 13:00-16:30    Frokost, kaffe/kage -  samt nyde sejlturen 

 

 
 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUsrfWlfjZAhXmmeAKHRweDy4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.roskildefugleskydning.dk/index.php/sponsor/index/138&psig=AOvVaw0w2aE5Dza0pgom9UeMXTEw&ust=1521541432247052


 

 

 

 
Vikingeskibsmuseet 

Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for mennesket, skibet og havet i oldtid og 
middelalder. Museet søger gennem udstillinger, forskning og eksperimentel arkæologi at 
skabe et levende og moderne museum, der gør vores maritime forhistorie interessant og 
relevant for nutidens mennesker.  

Sagafjord 

Hos M/S Sagafjord i Roskilde giver vi dig en oplevelser som du sent vil glemme.  

M/S Sagafjord var oprindeligt en passagerfærge der sejlede i Norge. Båden blev bygget i 
1950’erne og har derfor en lang historie bag sig. Hun er for nyligt blevet gennemrenoveret og 
er derfor helt klar til at danne rammerne om en masse gode oplevelser. 

Når du tager på sejltur med os kommer du på opdagelse midt i Skjoldungernes Land, som er 
den eneste nationalpark på Sjælland. Du kommer på en sejltur hvor du konstant er omgivet 
af flotte og unikke naturoplevelser. 

På M/S Sagafjord handler det ikke kun om at nyde lækker mad eller om selve sejlturen, men 
om oplevelser som går op i en helhed.  

 

Pris pr. medlem: Gratis 
Pris pr. ledsager: kr. 350,00   
Indbetaling   Reg. nr. 6735  konto nr. 1064422 – HUSK NAVN 
      
Transport Aalborg:               Tilskud pr. medlem kr. 700,00 
Transport øvrige Jylland / Fyn:   Tilskud pr. medlem kr. 600,00 
 
Tilmelding senest den 01.maj 2018 på mail linda.fischer@dhl.com eller på  
tlf. 43489506 – 25121099. 
 
”Først til mølle” – Panorama Salon har kun plads til 72 gæster. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hedorfs Seniorforening 
Bestyrelsen 
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Menu 
 

 
 

Ved tilmelding så skriv venligst hvilke ret du vælger : 
 

Sagafjords frokostmenu 
Eller 

Sagafjords frokost salat med Topping af blomkål/urter 
Eller 

Sagafjords frokost salat med stegt unghanebryst. 
 

---.--- 
 

Ved tilmelding – Skriv venligst om du kører selv eller med bus og hvorfra/til. 
---.--- 

 
Ved tilmelding – Skriv venligst om du deltager i hele arrangementer eller kun 

generalforsamling/Sagafjord. 
---.--- 

 
 

 

 

  

 


