
Kulturgruppen af 2011 

 
Inviterer hermed til interessant besøg og rundvisning i 

Sct. Mariæ Kirke og Kloster i Helsingør 

 

 

 
   

                                     Klostergangen      Kalkmalerierne 

     

Sct. Annagade 38, 3000 Helsingør 
 

Tirsdag 15. november 2016 kl. 10.30 

 
Så har vi arrangeret en rundvisning på et helt specielt og interessant sted, helt tilbage fra 1430, hvor  

Erik af Pommeren og Karmeliterordenen opførte Sct. Mariæ Kloster, kort efter Øresundstoldens indførelse.  

Det hele stod dog først helt færdigt omkring år 1500. Klosteret er et af Nordeuropas bedst bevarede 

middelalderklostre. Både Klosteret og Kirken har gennem tiderne været ude for utallige forandringer, både  

historisk og religiøst, som f.eks. hospital og latinskole, og er sidst gennemrenoveret 1900-1907 ligesom  

Kirkens flotte kalkmalerier blev restaureret i 1992. 

Glæd jer til at mærke historiens vingesus i de smukke bygninger og omgivelser. 

 
Rundvisningen vil vare ca. 1 - 1½ time, og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. 

 

Kl. 10.20     Mødes vi ved Sct. Mariæ Klosters indgang 

Kl. 10.30   Får vi rundvisning i Sct. Mariæ Kirke og Kloster 

Kl. 12.30  Spiser vi frokost på Toldkammercaféen, Havnepladsen 1 -  lige over for stationen 

Kl. ca. 14.30 Siger vi tak for i dag 

 

Pris for hele arrangementet incl. frokosttallerken samt kaffe og kage  

kr. 195,00  - excl. drikkevarer 
 

Tilmeldingen kan KUN modtages på mail til kirstenkann@hotmail.com 

 

HUSK som sædvanlig ”først til mølle” princippet da der kun er 30 pladser ved dette arrangement. 

 

Når du har fået besked om, at der er plads, beder vi dig indsætte deltagerbeløbet kr. 195,00 

på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216 eller mobilpay 2028 6780 - Husk at skrive navn på indbetalingen. 
 

På gensyn til en meget hyggelige dag med fælles oplevelse. 

 

         Lillian Ellebæk Ryelund                   Kirsten Kann 
Mobil: 4015 3515                        kirstenkann@hotmail.com   Mobil: 2028 6780 

 

Parkering:  Flere steder i 5 min. gåafstand fra Kirken og Klosteret. 

Alternativ: Tag toget til Helsingør Station, Kystbanen, der er ca. 15. min gang til Kirken og Klosteret. 

 

NB !!! Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de ovennævnte mobilnumre.          
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