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Hvad er Turtjenesten? 
Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt 
netværk mulighed for at få dejlige oplevelser sammen med andre 
ligesindede ældre. 
 
Alle vores ture bliver planlagt og gennemført af Røde Kors Hovedstadens 
dygtige og engagerede frivillige. Det eneste, du behøver at gøre, er at 
tilmelde dig telefonisk til de ture, som du gerne vil med på. 
 
Vi glæder os til at møde dig. 

 
Sådan foregår en tur 
Dagen før du skal på tur, bliver du ringet op af en frivillig fra Røde Kors 
Hovedstaden. Her bekræfter vi vores aftale, og du kan få besvaret evt. 
praktiske spørgsmål. 
 
På turdagen bliver du ringet op 10 minutter før, du bliver hentet af en 
frivillig chauffør og turleder ved din gadedør. Vi kører alle ture i 
minibusser. 
Når dagens tur er slut, bliver du sat af igen ved din gadedør. 
 
Sådan tilmelder du dig ture 
Du tilmelder dig turene ved at ringe til Røde Kors Hovedstaden på 
nedenstående telefonnumre på følgende måde: 
 
Tilmelding til ture i det nye program begynder  
Torsdag d. 8. november kl. 09.00-15.00 og torsdag d. 17. januar 2019 
 
På telefon 41 96 11 03 – som er en telefonsvarer. I vil blive ringet 
op i den rækkefølge, opkaldet er registreret. 
 

Telefonbeskeder, indtalt før kl. 09.00, bliver ikke registreret. 
 
Herefter kan du tilmelde dig ture alle hverdage kl. 9.00 – 12.00 på telefon 
41 27 39 97 
 
Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms. Læg dit navn 
og telefonnummer på vores telefonsvarer, og vi ringer tilbage. 
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Praktisk information  
Gangbesværede 
Ture, der er markeret med *, er ikke egnet for kørestolsbrugere, 
rollatorbrugere og meget gangbesværede. 
Ture, der er markeret med **, er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
Pris 
Der er en mindre brugerbetaling på vores ture. Den pris, der er angivet 
ved hver tur, dækker evt. entré og et tillæg til brændstof og drift af 

busserne. Vi forbeholder os ret til at ændre prisen på en tur. 
 
Program delt i to. 
For at sikre at så mange som muligt får glæde af vores ture, har vi opdelt 
programmet i to dele. 
Første del af programmet 
Her kan du tilmelde dig på to ture i december og januar plus tre ture 
på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen torsdag 8. november 
kl. 9.00-15.00 på tlf. 41 96 11 03 
Anden del af programmet 
Her kan du tilmelde dig på to ture i februar og marts plus tre ture 

på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen, torsdag d. 17. januar 
kl. 9.00-15.00 på tlf. 41 96 11 03 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 
 
Start- og sluttidspunkter 
Vores ture har forskellig længde. Det starttidspunkt, som står i 
programmet, er det tidspunkt, hvor den første deltager bliver hentet. Vi 
bruger derefter typisk 30-45 minutter på at hente de resterende 
deltagere til turen. Sluttidspunktet, er det tidspunkt, hvor vi bestræber 

os på, at den sidste deltager er blevet sat af ved sin gadedør. 
 
Bestillingsliste 
På næste side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 
  Program 1. del    
A18-157 03.12 Julefrokost Orø Kro    
A18-158 04.12 Hammermøllen 

Hellebæk 
   

A18-159 05.12 Hytholm Keramik    

A18-160 07.12 Hønsehusets Julestue    

A18-161 10.12 Julefrokost Hundested 

Kro 

   

A18-162 11.12 Roskilde Domkirken    

A18-163 12.12 Esthers Spisehus    

A19-01 07.01 Esrum Sø    

A19-02 08.01 Gilleleje    

A19-03 09.01 Arken    

A19-04 14.01 Biograftur    

A19-05 15.01 Mosede Fort    

A19-06 16.01 Torvedag i Køge    

A19-07 18.01 Café Lindevang 

Frederiksberg 

   

A19-08 21.01 Karise    

A19-09 22.01 Kjøge Miniby    

A19-10 23.01 Immigrantmuseet    

A19-11 28.01 Aftenspisning    

A19-12 29.01 Slangerup Kirke    

A19-13 30.01 Rådhuskroen Ringsted    

 
  



Amager og Christianshavn  December, januar, februar og marts 2019 

 

5 
 

 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 
  Program 2. del    
A19-14 01.02 Sorø Klosterkirke    
A19-15 04.02 Julemærkehjem 

Roskilde 
   

A19-16 05.02 Præstø    

A19-17 06.02 Humlebæk Kro    

A19-18 11.02 Røde Kors Butik 

Helsingør 

   

A19-19 12.02 Vedbækfundene og  

Gl. Holtegård 

   

A19-20 13.02 Mosehuset Borup    

A19-21 15.02 Gilleleje    

A19-22 18.02 Lynge Kro    

A19-23 19.02 Bromølle Kro    

A19-24 20.02 Nivågård    

A19-25 25.02 Aftenspisning    

A19-26 26.02 Kalundborg Kirke    

A19-27 27.02 Lützhøft Købmandsgård    

A19-28 01.03 Østerbro, Nordhavn og 

Hellerup 

   

A19-29 04.03 Forårstur til Rødvig    

A19-30 05.03 Gåsetårnet Vordingborg    

A19-31 06.03 Anchers Havecenter    

A19-32 11.03 Naverhulen    

A19-33 12.03 Esrum Kloster    

A19-34 13.03 Gjorslev bøgeskov    

A19-35 15.03 Røde Kors Butik    

A19-36 18.03 Præstø    

A19-37 19.03 Fra Slot til Slot    

A19-38 20.03 Bakkehuset    

A19-39 25.03 Gåsetårnet Vordingborg    

A19-40 26.03 Ordrup Næs og Havnsø    

A19-41 27.03 Tystrup-Bavelse Søerne    

A19-42 29.03 Korsør    
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Første del af programmet 
 
 

Her finder du ture, som køres i december 2018 

og januar 2019 
Du kan tilmelde dig til: 

 

2 ture og 
3 ture på venteliste 

 
 

Tilmelding: 
 

Torsdag d. 8. november 2018 

Kl. 9.00-15.00 
 

Telefon: 41 96 11 03  
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Tur nr. A18-157 
Orø Kro julefrokost 
Mandag d. 3. december kl. 10.00-16.30 
Orø Kro genåbnede i marts med totalt nyrenoverede bygninger, og er 
smukt pyntet op til jul. 
Vi får en lækker julefrokost med and, flæskesteg, juleskinke mm. og ris 
á la mande. 
Vi hygger os sammen med brugere og frivillige fra andre bydele. 
Turens pris 275 kr. (Tur 50 kr.+ 225 kr. for julefrokost og færge) 
Husk også penge til drikkevarer 
 

Tur nr. A18-158 
Hammermøllen Hellebæk 
Tirsdag d. 4. december kl. 10.00-16.00 
Vi kører gennem Nordsjællands skove til Hammermøllen i Hellebæk, som 
er en af de 7 vandmøller, der sammen med værkstederne i 
Bøssemagergade udgjorde Kronborgs Geværfabrik. Hammermøllen blev 
opført i 1765. Møllen har 2 vandhjul, det ene driver 2 blæsebælge, som 
giver luft til essen, det andet driver 2 hamre, hvorunder man udsmedede 
geværløbene. Møllen får vand fra de nærliggende skovsøer og var i drift 
til 1870. Vi spiser frokost i Hammermøllens cafe, før vi kører hjem ad 

Strandvejen. 
Turens pris er 100 kr. (tur 50 kr. samt entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
Ikke egnet for kørestolsbrugere 
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Tur nr. A18-159 
Hytholm Keramik 
Onsdag d. 5. december kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge Hytholm Keramik i det naturskønne Skenkelsø ved 
Ølstykke. De har åbnet for deres traditionelle julestue og man kan nemt 
blive fristet til en julegave eller to af de spændende keramik- og 
stentøjsting i værkstedet. Allan Hytholm er uddannet på den Kgl. 
Porcelænsfabrik. Udover arbejdet med lertøj, stentøj og porcelæn er han 
dygtig til at modellere og det kommer tydeligt til udtryk i alle hans 
relieffer og figurer. Allan laver både abstrakte og naturalistiske ting. Vi 

spiser frokost inden besøget på værkstedet. 
Turens pris er 100 kr. (Tur 50 kr. + Kaffe og kage 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A18-160 
Hønsehusets julestue 
Fredag d. 7. december kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Skibby, nærmere bestemt Østby mark, der bliver vi mødt af 
nisser, juledekorationer, engle, lys og gran, julerier og juledufte, så julen 
indtager sin rette plads i vore hjerter.... 
Derefter finder vi et hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A18-161 
Julefrokost Hundested Kro 
Mandag d. 10. december kl. 10.00-16.00 
Vi holder julefrokost på Hundested Kro med god mad, julehygge og stor 
julebuffet, og ikke mindst socialt samvær med andre bydele. 
Turens pris er 180 kr. (Tur 50 kr. + 130 kr. for julebuffet) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A18-162 
Roskilde Domkirke 
Tirsdag d. 11. december kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den smukkeste, flotteste og mest berømte kirke, Roskilde 
Domkirke, som er fuld af historie i alle hjørner. Her hviler 21 danske 
konger og 18 dronninger og også Dronning Margrethes sarkofag, som er 
udarbejdet af kunstneren Bjørn Nørgaard, findes her. Vi ser også Kong 
Frederik IX og Dronning Ingrids gravmæle uden for kirken. Bagefter 
finder vi et sted at spise. 
Turens pris er 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A18-163 
Esthers Spisehus 
Onsdag d. 12. december kl. 11.00-15.00 
På vej til Hellerup kører vi igennem den nye bydel i Nordhavn, med de 
ombyggede siloer samt den store internationale skole. Vi kører også 
igennem Tuborg Havn, som også har gennemgået en stor forandring fra 
Bryggeriet lå her til at blive omdannet til et eksklusivt bolig- og 
erhvervsområde. Vi spiser en hyggelig frokost på Esthers Spisehus, som 
serverer traditionel dansk mad. Restauranten ligger ved Hellerup station. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 

 
 

Juleferie  
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Tur nr. A19-01 
Esrum Sø 
Mandag d. 7. januar kl. 10.00-15.30 
Vi kører en tur rundt om Esrum sø som er Danmarks vandrigeste søer, 
og tredjestørste sø målt på overfladeareal. Mod vest grænser Esrum Sø 
op til Gribskov. Vi kører gennem Gribskov og Nødebo og vi passerer 
Fredensborg slot og slotshaven. Bagefter kører vi til Strandvejen og 
spiser frokost på Rungsted Havn. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
Tur nr. A19-02 
Gilleleje 
Tirsdag d. 8. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører langs Strandvejen til Gilleleje, hvor vi kigger lidt på havnen og 
finder et godt sted til en frokost. Bagefter kører vi videre langs kysten 
op til Nakkehoved Fyr med den fantastiske udsigt. 
I klart vejr kan man se helt til fyrtårnet i Kullen, der sammen med 
Nakkehoved Fyr viser vejen gennem Øresund. 
På hjemvejen kører vi gennem Nordsjælland. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-03 
Arken 
Onsdag d. 9. januar kl. 10.00-16.00 
Vi skal en tur til kunstmuseet Arken og se den spændende udstilling med 
Vincent Van Gogh. For første gang i mere end 50 år kan man opleve en 
stor separat udstilling med Van Goghs malerier og tegninger. Værker 
med fokus på forholdet mellem kunst, menneske, natur og religion. 
Derudover er der også en udstilling med den danske kunstner J. F. 

Willumsen, der med grænsesøgende samfundskritik, ekstreme farve 
eksplosioner og filmiske billedfortællinger var bærende elementer 
gennem hans arbejde. Vi spiser frokost inden museumsbesøget. 
Turens pris er 185 kr. (Tur 50 kr. + entré 135 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A19-04 
Biograftur 
Mandag d. 14. januar kl. 11.00-16.30 
Vi skal i biografen. Der er lavet en aftale med Bio Viften i Rødovre, de 
rykker deres forestilling ”Før Frosten” frem til kl. 14.30. Den film vi skal 
se er dansk og Jesper Christensen spiller en gribende og stærk rolle som 
bonden, der indgår en skæbnesvanger pagt. 
Der hersker trange kår på landet i det 19. århundrede, og med udsigten 
til endnu en hård vinter står bonden Jens overfor et ubærligt valg. Hvis 
familien skal overleve vinteren, tvinges han til at indgå en pagt med 

storbonden på den nærliggende gård og gifte sin datter Signe bort, og 
det kaster familien ud i splittelse, hemmeligheder og mord. Spørgsmålet 
er, hvor meget Jens vil ofre for at redde sine børn? 
Turens pris er 110 kr. (Tur 50 kr. + billet 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-05 
Mosede Fort 
Tirsdag d. 15. januar kl. 10.00-16.00 
Under græsvoldene bag fortets tunge jernport og tykke betonmure, 
venter overraskende historier og en spændende udstilling i det 
nyrenoverede fort. Her fortælles historier, som går ca. 100 år tilbage, til 
én tid, hvor Danmark var på randen af krig. Vores frokost indtages på 
restauranten, der ligger ved siden af fortet og har en fantastisk udsigt 
ud over vandet. 
Turens pris er 125 kr. (Tur 50 kr. + entré 75 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-06 
Torvedag i Køge 
Onsdag d.  16. januar kl. 10.00-16.00 

Vi skal en tur til Køge i dag og besøge det store marked på torvet. 
Boderne har årstidens grøntsager, diverse blomster, fiskeforretning, 
osteforretning og en dejlig bager. Køge er en ældre købstad med en 
række gamle byhuse. Kirken er opført i 1250-1300 og er byens vartegn. 
Danmarks ældste bindingsværkshus som er opført i 1527, ligger tæt på 
kirken. Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A19-07 
Café Lindevang Frederiksberg 
Fredag d. 18. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur ud til Frederiksberg og kigger lidt på bydelen. Frokosten 
indtager vi på en af de ældste caféer på Frederiksberg, Café Lindevang. 
(Det siges at da de åbnede dørene i 1938 kunne man få biksemad med 
2 spejlæg for 60 øre) Det kan jeg ikke love, men priserne er rimelige 
og maden er god. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
Tur nr. A19-08 
Karise 
Mandag d. 21. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører sydpå til Stevns via Strøby Egede til Karise. Karise kirke er en 
usædvanlig, senromantisk teglstensbygning fra 1261. Kirken er bygget i 
ufredstider, som et forsvarsværk med et tårn i begge ender – og de har 
skydehuller. Der er et gravkapel over slægten Moltke, der er tilbygget 
500 år senere. Også Adam Wilhelm Moltke, som var Danmarks første 
statsminister, er begravet i kapellet. 
Vi finder et hyggelig sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-09 
Kjøge Miniby 
Tirsdag d. 22. januar kl. 10.00-16.00 
Husene i Kjøge Miniby er en tro kopi af de huse, der lå i Køge By i årene 
omkring 1865, men bygget i størrelsesforholdet 1:10 af entusiastiske 
frivillige pensionister. Mange af Minibyens huse kan stadig ses og 
genkendes, hvis man går en tur i Køge By. Når man besøger Minibyen, 

kan man gå omkring i de arbejdende værksteder og forsikre sig om, at 
alt er hjemmelavet, det være sig mursten, teglsten, skorstene m.m. Som 
færdigbygget skal byen bestå af ca. 1000 bygninger. I december 2017 
var der opsat 565 bygninger, så byen tager allerede nu form. I havnen 
kan man se en række modelskibe fra samme tidsperiode. 
Turens pris er 100 kr. (Tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A19-10 
Immigrantmuseet 
Onsdag d. 23. januar kl. 10.00-16.00 
Immigrantmuseet i Farum er Danmarks første og eneste museum for 
indvandringens kulturhistorie. Gennem en mosaik af historien tages 
gæsten med på en rejse gennem 500 års indvandring til Danmark, lige 
fra ”importerede” hollandske bønder på Amager i 1500-tallet til nutidens 
fortællinger om flygtninge. Vi spiser frokost et hyggeligt sted.  
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
Tur nr. A19-11 
Aftenspisning 
Mandag d. 28. januar kl. 16.00-20.30 
Vi kører nordpå langs Strandvejen til Rungsted Havn til den hyggelige 
restaurant, The Captain, hvor vi vælger lige hvad vi har lyst til at spise 
og drikke fra det velassorterede menukort. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til aftensmad og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-12 
Slangerup Kirke 
Tirsdag d. 29. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Hornsherred. Først besøger vi Slangerup Kirke, som er en af 
landets mest interessante. Oprindelig var den betydningsfuld på grund 
af byen, som var en vigtig søfartskøbstad i det 1500 århundrede. Vores 
digterpræst Thomas Kingo er født i byen, hvor han også virkede som 
præst i denne store kirke. Frokosten indtager vi på Gerlev Kro.  
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 

Tur nr. A19-13 
Rådhuskroen Ringsted 
Onsdag d. 30. januar kl. 10.00-16.00 
Vi skal til Ringsted og kører gennem det skønne Midtsjælland, hvor vi 
spiser frokost på Rådhuskroen. Her serverer de klassisk smørrebrød samt 
andre lækkerier. Undervejs nyder vi den smukke natur.  
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Anden del af programmet: 

 
 

Her finder du ture, som køres i februar og marts 2019 

Du kan tilmelde dig til: 
 

2 ture og 

3 ture på venteliste 
 
 

Tilmelding: 

 
Torsdag d. 17. januar 2019 

Kl. 9.00-15.00 

 
Telefon: 41 96 11 03 
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Tur nr. A19-14 
Sorø Klosterkirke 
Fredag d. 1. februar kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Sorø Klosterkirke, som er en gravkirke for Hvideslægten. 
Biskop Absalon, som tilhørte hvideslægten, indkaldte Cisterciencer 
munke fra Esrum Kloster til at bygge kirken. Derefter indtages frokosten 
på Café Tre Konger, den tidligere biograf i Sorø. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 

Tur nr. A19-15  
Julemærkehjem Roskilde 
Mandag d. 4. februar kl. 10.00-16.00 
Julemærkehjemmet Liljeborg er helt nyt. Det blev indviet d. 1. august 
2017, bygget for private midler. Det var en donation på 60 millioner kr. 
fra Liljeborg koncernen der muliggjorde ombygningen af Haraldsborg. 
Hjemmet drives efter de forskrifter der er i julemærke regi. 
På julemærkehjemmet bliver vi budt på kaffe og kage. 
Efter rundvisningen spiser vi frokost på et hyggeligt sted. 
Turens pris er 100 kr. (Tur 50 kr. + Kaffe og kage 50 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

Ikke egnet for kørestolsbrugere 
 
Tur nr. A19-16 
Præstø 
Tirsdag d. 5. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører gennem Sjælland og besøger den smukke by, som både er 
havneby og købstad. Havnen er stadig aktiv og er i dag et paradis for 
lystsejlere. Det var i Jungshoved-egnen lige uden for Præstø, at 
gøngehøvdingen Svend Poulsen tilføjede fjenden svære tab under 
svenskekrigen 1658-59. Vi finder er dejligt sted at spise vores frokost. 

Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A19-17 
Humlebæk Kro 
Onsdag d. 6. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over vandet til 
Sverige. Vi spiser frokost på den hyggelige kro i Humlebæk. Efter 
frokosten kører vi hjemad igennem Gribskov og kigger på 
vinterlandskabet. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 

Tur nr. A19-18 
Helsingør og Røde Kors butik 
Mandag d. 11. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur op ad Strandvejen til Helsingør, kigger lidt på byen og 
besøger Røde Kors butikken for at se om der er noget spændende. Vi 
finder et hyggelig sted at spise frokost.  
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-19 
Vedbækfundene og Gl. Holtegård 
Tirsdag d. 12. februar kl. 10.00-16.00 
Vedbækfundene stammer fra den sene jægerstenalder for 7000 år siden. 
Ud over gravene rummer udstillingen fund af redskaber, smykker samt 
knogler fra nedlagte dyr i Vedbæk Maglemose. Endvidere får vi et indtryk 
af naturen og dyrelivet dengang. Vedbækfundene har til huse på Gl. 
Holtegård, og hvis vejret tillader det, går vi en tur i Gl. Holtegårds 
barokhave. Vi spiser i Spiseriet Gl. Holtegård. 
Turens pris er 65 kr. (Tur 50 kr. + entré 15 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A19-20 
Mosehuset i Borup 
Onsdag d. 13. februar kl. 10.00-16.30 
Tag med på køretur til stedet, hvor de hyggelige, gamle huse ligger side 
om side i et af Sjællands smukkeste landskaber. Stemningen af nostalgi 
når helt i top, når du dufter og ser Mosehusets smagfulde udvalg. De har 
mere end 250 teblandinger, luksuskaffe, chokolade, vin, krydderier, 
bolsjer og sukkerfrit slik. Der er også spændende brugskunst samt nisser 
på loftet hele året og et stort udvalg af nostalgiske glansbilleder, 
påklædningsdukker, lækre sæber og meget andet, du ikke finder andre 

steder. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-21 
Gilleleje 
Fredag d. 15. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører nordpå til Gilleleje og Græsted området. Måske vinterlandskabet 
viser sig fra sin smukke hvide side. Vi spiser frokost på Møllecaféen i 
Græsted. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-22 
Lynge Kro 
Mandag d. 18. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur ud i vinterlandskabet forbi Ganløse Egede og Bastrup sø 
og spiser frokost på Lynge Kro.  
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 

Tur nr. A19-23 
Bromølle Kro ved Jyderup 
Tirsdag d. 19. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur hvorunder vi nyder vores frokost på Bromølle Kro, som er 
omgivet af skov og Åmose Å. Kroen har en historie, som fører helt tilbage 
til 1198, og er derfor den kro i Danmark, som har den længste historie. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A19-24 
Nivågårds Malerisamling 
Onsdag d. 20. februar kl. 10.00-16.00 
Nivågårds Malerisamling er stiftet af godsejer Johannes Hage, der i 1908 
overdrog sin private kunstsamling til offentligheden, som en selvejende 
institution. Museet ligger i en stor romantisk have med gamle smukke 
træer. På museet kan man opleve kunstværker fra den italienske og 
nordeuropæiske renæssance, den nederlandske barok og den danske 
guldalder. 
Turens pris er 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-25 
Aftenspisning 
Mandag d. 25. februar kl. 16.30-20.30 
Vi tager til Tåstrup og spiser aftensmad på Bistro Cassandre. 
De har et varieret menukort til meget rimelige priser. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til aftensmad og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-26 
Kalundborg Kirke  
Tirsdag d. 26. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Kalundborg hvor vi besøger Vor Frue Kirke og kirkegård. 
Kirken er omkring 800 år gammel og blev bygget af Esbern Snare. Den 
har 5 tårne og er en seværdighed, der skal ses. På kirkegården er der en 
beskeden sten med navnet Rose. Det er Blegdammens Rose og 
forfatteren til "Hænderne", som er begravet der. Vi finder et hyggeligt 
sted, hvor vi kan spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A19-27 
Lützhøft Købmandsgård 
Onsdag d. 27. februar kl. 10.00-16.00 
Turen i dag går til Roskilde. Lützhøft købmandsgård fungere som et 
museum, men der er også mulighed for at handle i butikken. Varerne er 
kopieret fra det oprindelige sortiment fra 1920’erne. Der findes mere end 
1000 forskellige varer. I gården ligger magasinbygningerne fra 1700- og 
1800-tallet. Vi ser lidt på Roskilde og omegn og får en god frokost. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
Tur nr. A19-28 
Østerbro, Nordhavn og Hellerup 
Fredag d. 1. marts kl. 10.00-16.00 
I dag kører vi en tur til Østerbro, Nordhavn og Hellerup og kigger på 
nogle af de nye byggerier og lejlighedskomplekser, mens vi samler 
appetit til frokost på Restaurant Under Uret ved Sølvtorvet. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-29 
Forårstur til Rødvig 
Mandag d. 4. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører sydover ad kønne små veje via Bregentved og Gisselfeld og 
nyder naturens forårsfarver. Vi kører forbi Villa Gallina, som blev bygget 
i 1852 og er et meget idyllisk beliggende bindingsværkshus midt i den 
smukke Hesede skov. Skoven og Villa Galina hører under Gisselfeld, der 
er et af Danmarks største godser, grundlagt i sin nuværende form af 
Peder Oxe år 1547-75. Mange berømtheder har været tiltrukket af det 
smukke herregårdslandskab omkring Gisselfeld, bl.a. H.C. Andersen og 
Thorvaldsen. På sydkysten af Stevns ligger havnebyen Rødvig, som sidst 

i 1800-tallet udviklede sig fra at være en klynge fiskerhuse og en gammel 
skanse til en by med havn og jernbane. Herfra blev der fisket og udskibet 
kalk og flint fra klinten. Vi kører en tur langs havnen forbi lystsejlere og 
fiskerbåde hen til det mere end 100 år gamle skibsværft. Ved havnen 
kan du også se den hvide flinteovn, der er blevet Rødvigs vartegn. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A19-30 
Vordingborg Gåsetårnet 
Tirsdag d. 5. marts kl. 09.30-16.30 
Vordingborg er en gammel færgeby med en rig historie. Ruinerne af den 
gamle kongeborg, som var hjemsted for tre Valdemar-konger, er byens 
fremmeste seværdighed. Den eneste fuldt bevarede del, Gåsetårnet, er 
byens vartegn. I middelalderen har det smalle farvand foran borgen 
været flittigt brugt af skibsfarende, som i krig og fred havde ærinder til 
og fra Danmarks vigtigste kongeborg. Vi kigger på byen og spiser en 
dejligt frokost. 

Turens pris er 100 kr. (Tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-31 
Anchers Havecenter 
Onsdag d. 6. marts kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Anchers Havecenter med alt fra stueplanter, brugskunst og 
krukker. Inden vi tager på blomsterindkøb spiser vi frokost. 

Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 

Tur nr. A19-32  
Naverhulen 
Mandag d. 11. mart kl. 10.00-16.00 
Naverhulen har til huse i et gammel restaureret håndværkergård fra 
1647 i Helsingør. En repræsentant for hulen vil fortælle om 
Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i dag. 
Klubbens formål er at samle herværende berejste håndværkere, for ved 
hyggeligt samvær at genopfriske minderne fra deres rejsetid i det 
fremmede. Naverklubbens historie vil blive fortalt, ligesom Naverhulen 
vil blive præsenteret. Dette vil foregå med ”gemytlichkeit” (humoristisk) 
og med ”Naverspind” (små anekdoter). Vi spiser frokost i Naverhulen.  
Turens pris er 170 kr. (Tur 50 kr. + 120 kr. entré, frokost og 
kaffe) 
Husk også penge til drikkevarer 
Ikke egnet for kørestolsbrugere 
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Tur nr. A19-33 
Esrum Kloster 
Tirsdag d. 12. marts kl. 10.00-16.00 
Esrum Kloster er fra 1151 og kigger i et skønt landskab nord for Esrum 
Sø. Der er permanent udstilling om cisterciensernes tilknytning til 
klosteret. Vi besøger den skønne klosterhave, der har et stort udvalg af 
lægeurter fra middelalderen og på det lille apotek, kan man se 
anvendelse af disse urter. Vi spiser frokost på klosteret enten på Mølle 
Cafèen eller i Klosterkælderen. 
Turens pris er 125 kr. (Tur 50 kr. + entré 75 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-34 
Gjorslev Bøgeskov 
Onsdag d. 13. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Stevns, forbi Gjorslev Gods opført i 1396, med kalksten fra 
Stevns Klint. Godset ligger ud til Køge Bugt og Østersøen med høje 
skrænter ned til vandet. Vi kører forbi Møllesø og i læ af den lyse skov 
med udsigt til Køge Bugt og til Sverige ligger en lille fiskerhavn og en af 
de sidste skovpavilloner i Danmark. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-35 
Røde Kors Butik 
Fredag d. 15. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Røde Kors butikken i Helsingør. Måske kan vi finde lige den 
ting, vi mangler til at komme i godt forårshumør. Vi finder et godt sted 
at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A19-36 
Præstø 
Mandag d. 18. marts kl. 10.00-16.00 
Præstø er en hyggelig lille handelsby. De gamle huse snor sig i de 
velbevarede gamle gader, hvor vi næsten kan dufte tiden, der var 
engang, hvor H. C. Andersen, Grundtvig og Thorvaldsen ofte gæstede 
egnen. Thorvaldsen skabte mange af sine berømte værker i et atelier, 
der stadig eksisterer på Nysø gods, som er kendt for sin fine 
kunstsamling. 
Turens pris er 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-37 
Fra Slot til Slot 
Tirsdag d.  19. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Kongernes Nordsjælland. Op langs Strandvejen hvor 
vi ser på Kronborg Slot. Fæstningen fra Frederik 2`s tid. Derefter følger 
vi Kongevejen og kører til Fredensborg Slot som er Dronning 
Margrethes sommerresidens. Til sidst skal vi se Christian 4`s pragtslot i 
Hillerød, Frederiksborg Slot. Der bliver kun tid til at se slottene udefra. 
Undervejs spiser vi frokost et sted i Kongernes Nordsjælland. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-38 
Bakkehuset 
Onsdag d. 20. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Frederiksberg og besøger Bakkehuset. Huset menes at 
være det ældste hus på Frederiksberg, fra omkring 1620. I årene 1802-
1830 var det Kamma og Knud Rahbeks hjem. I deres genskabte hjem 
kom alle guldalderens store personligheder, bl. a. H. C. Andersen. B. S. 

Ingemann, H. C. Ørsted og mange flere. Vi går en tur gennem stuerne 
og får en fornemmelse af datidens kunstnermiljø. Vi spiser frokost inden. 

Turens pris er 90 kr. (Tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A19-39 
Gåsetårnet Vordingborg 
Mandag d. 25. marts kl. 9.30-16.30 
Vordingborg er en gammel færgeby med en rig historie. Ruinerne af den 
gamle kongeborg, som var hjemsted for tre Valdemar-konger, er byens 
fremmeste seværdighed. Den eneste fuldt bevarede del, Gåsetårnet, er 
byens vartegn. I middelalderen har det smalle farvand foran borgen 
været flittigt brugt af skibsfarende, som i krig og fred havde ærinder til 
og fra Danmarks vigtigste kongeborg. Vi spiser en dejlig frokost. 
Turens pris er 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-40 
Ordrup Næs og Havnsø 
Tirsdag d. 26. marts kl. 10.00-16.00 
Turen går i dag til Odsherred, nærmere bestemt området omkring 
Veddinge Bakker og Ordrup. Landskabet, som er en del af Geopark 
Odsherred, byder på storslåede udsigter over Sejrø Bugten, og det 
specielle bakkede landskab med Vejrhøj, som det højeste punkt 121 
meter over havet. Vi besøger også det hyggelige Havnsø. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-41 
Tystrup- Bavelse Søerne 
Onsdag d. 27. marts kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi ud og nyde det tidlige forår. Vi kører en tur til den 
naturskønne Tystrup-Bavelse søerne, beliggende ved det fantastiske 
landskab ved Maglesø og Næsbyholm Slot.  
Undervejs finder vi et hyggeligt sted at spise. 
Turens pris er 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A19-42 
Korsør 
Fredag d. 29. marts kl. 10.00-17.00 
Vi kører sydpå gennem det forhåbentlige gode forårsvejr. Vi skal nemlig 
til solens plads i Korsør hvor vi spiser frokost.  
Turens pris er 50 kr. Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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