Turen til Roskilde d. 24. april er ændret!
Hej alle
Desværre har vi lige fået besked om, at vi ikke kan komme ind i Roskilde Domkirke d. 24. april
på grund af orgelrenovering. Turen i tårnet er også aflyst.
Men vi har hurtigt fået arrangeret en anden tur samme tid og samme dato nemlig d. 24/4 – til
Roskilde Museum.
Vi mødes foran Roskilde Museum kl. 10. Adressen er Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde.
Derefter får vi en rundvisning på museet. Rundvisningen tager ca. 75 min.
Kl. 11.30 - efter rundvisningen - går vi hen til Restaurant Upstairs, Skomagergade 4, 4000
Roskilde for at spise frokost. Herefter er der frit slag til, hvad man kunne have lyst til.
Prisen er fortsat 100 kr.

Bemærk angående tilmelding
Vi må desværre bede jer, som allerede har tilmeldt jer om, at I SKAL tilmelde jer igen, da vi
håber besøget I Roskilde stadig kan have interesse. Også jer der endnu ikke har meldt jer på.
Tilmeldingen skal stadig være til Eva på isefjaer@dukamail.dk
Skulle du ikke have mulighed for at maile, så send din tilmelding på SMS til 22 52 07 59.

Øvrige ture
Vi vil samtidig reklamere for andre kommende ture:
•
•
•

9. maj: Christianshavn - tilmelding d. 26. april.
4. juni: Sorø - med tilmelding d. 21. april
Og ikke mindst turen til Odense d. 28. april, hvor vi har været nødt til at sætte
tilmeldingen meget tidlig, nemlig senest den 15. april, af hensyn til bestillingerne i
Odense.

E-mailadresse
NB. NB. Det ville være dejligt, hvis de af jer, som endnu ikke har opgivet jeres emailadresse,
men som har en, vil sikre, at den kommer på medlemslisten, da det vil være noget nemmere at
få vores informationer hurtigt. Pr. brev går der nemlig altid mindst en uge, inden I får vores
udsendelser.
Kontakt Susie Møller på sum@bupl.dk eller telefon 35465798 og oplys din emailadresse, så får
du fremover post dertil.

Hilsen Bestyrelsen

