KØGE-FONDENS VENNER
Køge Byhistoriske Arkiv
Vestergade 26, 4600 Køge
Telefon 56641592
E-mail: byarkiv@koege.dk

NB! Ny adresse, tlf.nr. og E-mail

Sommerudflugt lørdag d. 10.maj 2008
Sct. Mariæ Kirke og Karmeliterkloster
&
Skibsklarerergaarden
i
HELSINGØR
Sct. Mariæ Kirke var oprindelig en del af det store Karmeliterkloster, som blev bygget 1430 til 1500 af Hvidebrødrene.
Hvidebrødrene var tiggermunke og tilhørte den katolske karmeliterorden. De byggede klosteret på en grund som Erik
af Pommern skænkede dem.
Efter reformationen i 1536 blev klosteret omdannet til sygehus og alderdomshjem og fungerede som sådan til 1916.
Klosterkirken var i midten af 1500-tallet dømt til nedrivning, men Frederik den Anden skænkede kirken til de
hollændere og tyskere der boede i Helsingør og den fungerede med tyske gudstjenester indtil 1851
Både Klosteret og kirken fik en gennemgribende restaurering i 1900 – 1907 og mange af klosterets rum ser i dag ud
som de gjorde i middelalderen.
Orglet i kirken er også blevet ombygget adskillige gange. Der er nu restaureret og rekonstrueret så det fremtræder
som det var i 1600-tallet hvor komponisten Diederich Buxtehude var kirkens organist.
Skibsklarerergaarden nede ved havnen er målet for vort næste besøg.
Huset er fra 1500-talet og er en gammel købmands- og skibsklarerergård fra den tid hvor Helsingør var berygtet for sin
Øresundstold.
Huset står næsten som det oprindeligt er bygget, med butikslokale, skipperstue og klarererkontor i stueetagen.
På hovedetagen var der indrettet bolig for købmanden. Denne blev i 1995 restaureret med hjælp fra Nationalmuseet.
I kælderen var der vinkælder og øverste etage var indrettet til skipperherberg.
Skibsklarerergaarden har oprindelig haft en sidelænge hele vejen igennem til Stengade, indrettet med bryggeri.
VI MØDES VED KIRKEN KL. 9.50
Rundvisningen starter kl.10 og varer en times tid.
Derefter går vi de ca. 350 m til Skibsklarerergaarden på Strandgade 91. Her starter rundvisningen kl. 11.30.
Ca. kl. 12.45 spiser vi vores medbragte mad. Der er dækket bord til os. Kaffen er betalt, men medbring gerne
selv kagen, medens de øvrige drikkevarer skal købes. Se bagsiden.

--------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til udflugt 2008:
Navn:
Adresse:
evt.email adr:
Telefon:
Kører selv

Beløbet er indbetalt:
Kontant

( bil / tog )

Vil gerne køre med andre

På Check

Kan medtage _____passagerer

På giro nr. 612-2361

Deltagere á 125 kr.

I alt Kr:

Tilmeldingen er bindende og skal være Køge-Fondens Venner i hænde senest den 30.april 2008.
Betaling kan ske på giro eller på Køge Byhistoriske Arkiv, Vestergade 26.
Der er plads til 40 deltagere. Medlemmer har fortrinsret. Ikke medl. skrives på venteliste.

Det er gratis at parkere i Helsingør,
men der er tidsbegrænsning.
Der Der er 1, 3 og 24 timers zoner
I P-huset ved Bycentret er der også 12
timers parkering.
Det anbefales derfor at medtage maden til
Sct. Mariæ Kirke.
Vi kan sikkert stille den et sted under
rundvisningen.
Fra Kirken til Skibsklarergården
er der en spadseretur på 5 min.

Kirken kl.9.50
Sct.Anna Gade 38

Skibsklarergården kl.11.30
Strandgade 91

Vi spiser I selskabslokalet, hvor der er
dækket op til os med tallerkener og
bestik.
Det er ikke muligt at købe mad.
Drikkevarer:
Øl, alm 10 kr
Øl, stærk 15 kr
(Håndværkerbryg, ½l. 33 kr)
Vin, husets 40 kr
Vin, ”kloster” 90 kr
Kaffen er betalt

For dem der vil tage toget:
Afgang med S-toget kl. 7.46 fra
Køge station
Ankomst Nørreport kl. 8.28
Skift til Øresundstoget
med afgang kl. 8.45.
Ankomst Helsingør kl. 9.25

