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Inviterer hermed til interessant besøg og rundvisning på 

Sct. Hans Hospitals Museum i Roskilde 

 

 
 

Boserupvej 2, 4000 Roskilde 
 

Mandag 29. februar 2016 

 
Denne gang har vi arrangeret en rundvisning på et helt specielt og interessant museum. 

Psykiatrisk Center Sct. Hans er fra 1816 og Danmarks ældste psykiatriske hospital. Museet har til huse i kælderen i Kurhus i 

den vestlige del af centrets område.  

Udstillingen omfatter: Hospitalets historie, Hospitalsinventar, Tvangsstol, Spændetrøjer, Behandlingsapparatur, Kunst udført 

af skizofrene patienter. 

Med overlæge Johan Henrik Seidelins ansættelse i 1816 regnes Sct. Hans Hospital som et egentligt sindssygehospital. 

Hospitalet fungerede tidligere som en stiftelse for pestsmittede, fattige og sindssyge, men i slutningen af 1600-tallet 

blev det anvendte navn ”Pesthuset” forandret til Sct. Hans Hospital. 

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

 

Kl. 09.50        Mødes vi ved porten til Kurhus på Vesthospitalet 

Kl. ca. 11.00  Kører vi op og holder f.eks. på en af parkeringspladserne i Læderstræde 

   og går derfra til Algade –  Roskildes handelsgade 

Kl. 12.00        Mødes vi til frokost på Restaurant Bryggergården, Algade 15, 4000 Roskilde 

Kl. ca. 14.00 Siger vi tak for i dag 

 

Pris for hele arrangementet kr. 265,00 
 

Tilmeldingen kan KUN modtages på mail til 

kirstenkann@hotmail.com 

HUSK som sædvanlig ”først til mølle” princippet 

Evt. gæster ( ikke Inner Wheelere + mænd ) vil blive sat på venteliste, da der kun er 25 pladser 

 

Når du har fået besked om, at der er plads, beder vi dig indsætte deltagerbeløbet kr. 265,00 

på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216  -  Husk at skrive navn på indbetalingen. 
 

På gensyn til en meget hyggelige dag og fælles Inner Wheel oplevelse på tværs af klubber og distrikter 

 

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

 

Parkering:  Kør ad Bistrup Alle op ad Kurhusvænge, hvor der er en parkeringsplads 

Alternativ: Det er ikke praktisk med alternativ transport, men forsøg at køre flere sammen, p.g.a. afstanden fra Stationen  

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