Sommerudflugt med
Erindringsværkstedet
Erindringsværkstedets sommerudflugt den 18. maj 2017

På en dejlig forårsdag mødtes 41 forventningsfulde mennesker på parkeringspladsen overfor Hylleholt
Kirke. Vi skulle på den årlige udflugt med Erindringsværkstedet.
Vejret tegnede godt og den nye og meget komfortable bus, med god benplads, var jo et ekstra plus.
Vi skulle helst være
ved Roskilde
Domkirke ved 10
tiden, og da der jo
er rigtig mange
grupper, der
bestiller
rundvisning, havde
Gertrud og Frede
Tramm bestilt
øretelefoner, så
alle kunne høre
Fredes fortælling
uden at forstyrre
andre grupper. Det
var en rigtig god
íde.

Man kunne bruge timer der, men de
af os, der havde lyst, kunne også
komme ned under Stændertorvet,
hvor resterne af Sankt Laurentius
Kirke ligger. Det var en overraskelse
for de fleste af os. Kirkens tårn har i
mange år været brugt som
rådhustårn, men derfor tænker man
jo ikke lige over, at der har været en
ret stor kirke lige der – 2 meter
under jorden! Det var interessant at
se byggeteknikken på den tid – og
en flot udgravning.

Frokosttid nærmede sig,
men vi havde stadig lidt
tid til at køre en lille tur
rundt i Roskildes smalle
gader, hvor Frede Tramm
hjemmevant dirigerede
chaufføren rundt, før vi
kørte ned til havnen, hvor
”Sagafjord” ventede. Det
var stadig rigtig fint vejr,
så vi nød både den gode
frokost og den dejlige
udsigt, med masser af
surfere og sejlbåde – både
moderne lystbåde og
vikingskibe med mere eller
mindre sejlvante
”besætninger”.

Kl.15 blev vi sat i land,
men så ventede der os
en dejlig tur ud ad de
små veje mod
Schweitzerhytten i
Herthadalen (der ligger
nær Ledreborg), hvor vi
skulle drikke kaffe og
smage deres helt egne
kager, der var pyntede
med bl. a. en sød blå
stedmoderblomst.

Det var et dejligt sted, hvor vi sagtens kunne have tilbragt længere tid

men vi skulle jo hjemad, så vores omhyggelige og flinke chauffør, Michael, kørte ad de mindre veje ned
gennem det sjællandske landskab, hvor vi kunne nyde synet af de gule marker og grønne skove, mens vi
slappede af ovenpå en lang, men dejlig dag.
Tak til Lisbeth, Henrik, Vibeke, Arne, Gertrud og Frede, der havde tilrettelagt den dejlige tur, der afsluttede
1. halvårs program. Vi ser frem til 2. halvår, hvor vi allerede ved, der kommer mange interessante foredrag
med vidt forskellige emner.
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