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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. 15. marts, kl. 09.00-15.00 og 
 
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 muligt får glæde af vores ture, har vi denne 
gang opdelt programmet i to dele. 
Første del af programmet: 
Her kan du tilmelde dig på to ture fra d. 3. april til d. 30. maj plus 
tre ture på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen torsdag d. 15. 
marts kl. 9.00-15.00 på tlf. 41 96 11 03 
Anden del af programmet: 
Her kan du tilmelde dig på to ture fra d. 4. juni til d. 31. juli plus tre 

ture på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen, torsdag d. 24. 
maj 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    
A18-42 03.04 Forår i skovene og 

Mothsgården 
   

A18-43 04.04 Spangsberg 
Chokolade 

   

A18-44 09.04 Roskilde Omegn    

A18-45 10.04 Flynderupgård    

A18-46 11.04 Humlebæk Kro    

A18-47 13.04 Torsvang Museum    

A18-48 16.04 Aftenspisning på 
Blovstrød Kro 

   

A18-49 17.04 Japanske 

kirsebærtræer 

   

A18-50 18.04 Tegners Museum    

A18-51* 20.04 Miniferie    

A18-52 23.04 Kirsebær Alléen    

A18-53 24.04 Køge    

A18-54 25.04 Esrum Kloster    

A18-55 30.04 Liselund på Møn    

A18-56** 01.05 Gavnø Slot    

A18-57 02.05 Anchers 

Havecenter 

   

A18-58 07.05 Hundested, Liseleje 

og Asserbo 

   

A18-59** 08.05 Skibby Selsø Slot    

A18-60 09.05 Stevns Klint     

A18-61 11.05 Sorø    

A18-62 14.05 Svinø    

A18-63 15.05 Ninas NaturCafé    

A18-64 16.05 Hempel 

Glasmuseum 

   

A18-65** 22.05 Nykøbing Sjælland    

A18-66** 23.05 Jægerspris Slot    

A18-67 25.05 Roskilde og 
Glostrup 

   

A18-68 28.05 Bisserup og 

Holsteinborg gods 

   

A18-69 29.05 Nivågård Samling    

A18-70 30.05 Vestmøn og 
Fanefjord Kirke 
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  Program 2. del    

A18-71 04.06 Faxe    

A18-72 05.06 Karrebæksminde og 
Enø 

   

A18-73** 06.06 Kählers historiske 

værksted 

   

A18-74 08.06 Møn    

A18-75** 11.06 Sejltur med 

”Friheden” 

   

A18-76** 12.06 Zen Garden    

A18-77 13.06 Det kreative hjørne 
i Buerup 

   

A18-78** 18.06 Hundested 

Sandskulptur 

   

A18-79* 19.06 Klintholm Havn og 

Møns Klint 

   

A18-80 20.06 Hytholm Keramik    

A18-81 22.06 Mellemfortet 

Sydhavnen 

   

A18-82 25.06 Karrebæksminde og 
Enø 

   

A18-83* 26.06 Bådfart Lyngby Sø 
og Bagsværd Sø 

   

A18-84 27.06 Ledreborg Slot    

A18-85* 02.07 Frederiksborg 
Slotssø 

   

A18-86** 03.07 Knud Rasmussens 

Hus 

   

A18-87** 04.07 Frilandsmuseet     

A18-88 06.07 Orø    

A18-89* 09.07 Klintholm Havn og 
Møns Klint 

   

A18-90 10.07 Middag i Dragør 
sejlklub - Aften 

   

A18-91 11.07 Røsnæs og 

Vingården Dyrehøj 

   

A18-92 24.07 Rosenhaven i Valby    

A18-93** 25.07 Kanalrundfart    

A18-94 30.07 Frokost på Bakken    

A18-95 31.07 Feddet – Faxe Bugt    
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Første del af programmet: 
 
 

Her finder du ture, som køres fra d. 3. april 2018 til  
d. 30. maj 2018, og du kan tilmelde dig til: 

 
2 ture og 

3 ture på venteliste 
 
 

Tilmelding: 
 

Torsdag d. 15. marts 2018 

Kl. 9.00-15.00 
 

Telefon: 41 96 11 03  
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Tur nr. A18-42 
Forår i skovene og Mothsgården 
Tirsdag d. 3. april kl. 10.00-16.00 
Kom med på køretur i det grønne og se efter anemoner. Undervejs spiser 
vi frokost og besøger Mothsgården Museum i Søllerød, hvor 
hovedbygningen er nyrestaureret. 
Der er en aktuel udstilling og det er Kongens Skov – Folkets Skov. 
Tag med på en rejse ind under de brusende trækroner og bliv klogere på 
Rudersdals mange forskellige skove. 
 
Turens pris er 65 kr. (tur 50 kr. + entré 15 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A18-43 
Spangsberg Chokolade 
Onsdag d. 4. april kl. 10.30-15.30 
Der er mulighed for at besøge Spangsberg Chokolades fabriksudvalg, 
hvor de har gode tilbud på både 1. sorterings- og 2. sorteringsvarer samt 
prøveproduktioner og restvarer. Der er altid et godt køb at gøre og de 
byder gerne på et stykke chokolade. Inden vi besøger stedet spiser vi 
frokost et hyggeligt sted. 

 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
Tur nr. A18-44 
Roskilde Omegn 
Mandag d. 9. april kl. 10.00-15.30 
Vi kører en tur ad de små veje til Roskilde og nyder naturen og kører 
gennem landsbyerne Gevninge, Kornerup og den lidt større by 

Svogerslev. Vi finder et hyggelig sted at spise frokost. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-45 
Flynderupgård  
Tirsdag d. 10. april kl. 10.00-16.00 
Vi besøger i dag det kulturhistoriske museum i Espergærde i 
Nordsjælland. Museet ligger smukt mellem Egebæksvang Skov og de 
dyrkede marker, hvor igennem Egebækken har sit snoede løb. 
Flynderupgård Museet viser historien om bøndernes og fiskernes levned. 
I tilknytning til museet drives et frilandskulturcenter med et historisk 
spisehus. 
 
Turens pris 70 kr. (Tur 50 kr. + entré 20 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
Tur nr. A18-46 
Humlebæk Kro 
Onsdag d. 11. april kl. 10.00-16.00 
I dag kører vi op langs Strandvejen og nyder udsigten over Øresund. Vi 
spiser frokost på den hyggelige kro i Humlebæk. Efter frokosten kører vi 
hjemad igennem Grib Skov og nyder forårsstemningen. 
 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A18-47 
Torsvang Museum 
Fredag d. 13. april kl. 10.00-16.00 
Vi besøger et levende museum, som er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik i Nyord ved Stege. Her kan du opleve verden af i går og 
gå en tur gennem de spændende gamle butikker og værksteder. Vi spiser 

frokost på Torsvangs hyggelige Café Tot. 
 
Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr. + entré 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-48 
Aftenspisning på Blovstrød Kro 
Mandag d. 16. april kl. 15.30-21.00 
Blovstrød Kro er en traditionsrig landevejskro fra 1763 med charme, 
stemning og et særdeles godt og prisvenligt dansk køkken. Kroen ligger 
direkte på Kongevejen i Blovstrød ved Allerød. 
Der spiser vi stegt Flæsk med persillesovs og kartofler - alt sammen ad 
libitum. 
 
Turens pris inkl. buffet 149 kr. (Tur 50 kr. + Buffet 99 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-49 
Japanske kirsebærtræer  
Tirsdag d. 17. april kl. 12.00-16.00 
Vi kører til Kastellet, hvor 200 japanske kirsebærtræer står i blomst og 
gør et ophold. Senere finder vi en café og får kage og kaffe. Turen 
fortsætter til Bispebjerg Kirkegård, hvor vi spadserer hen til alléen med 
de blomstrende japanske kirsebærtræer. 
 
Turens pris er 50 kr. 

Husk også penge til kaffe og kage 
 
 
Tur nr. A18-50 
Tegners museum 
Onsdag d. 18. april kl. 10.00-16.00 
I dag går turen til Dronningmølle, hvor vi skal besøge Rudolph Tegners 
museum. Udover den permanente udstilling er der en miniudstilling med 
fotografiske værker af Mazja Hillestrøm. Vi kan nyde det tidlige forårsvejr 
med en tur rundt i skulpturparken. 

 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-51  
Miniferie 
Fredag d. 20. + lørdag d. 21. april  
(Kun tilmelding til venteliste) 
Miniferie på Fyn/Tåsinge. 
Dag 1: Vi starter med opsamling i 2 biler kl. 9 og kører sydpå mod Fyn. 
Ved Karlslunde rasteplads gør vi et lille ophold, hvor bilerne mødes. Vi 
kører over Storebæltsbroen mod Nyborg, hvor vi spiser frokost på 
restaurant Teglværksskoven. Derefter kører vi sydover på landevejen og 
kommer indenom Hesselager og Lundegård, og fortsætter mod 
Svendborg. Vi kører over broen til Tåsinge og skal bo på hotel Troense. 
Hotel Troense ligger med smuk udsigt over Svendborgsund til den ene 
side, og hyggelige stræder med bindingsværkhuse på den anden side. 
Når vi ankommer til hotellet får vi kaffe og sødt. 
Vi har bestilt enkeltværelser med bad, og får udleveret nøgler og gør klar 
til aftensmad på hotellet, hvor vi får serveret en 2 retters middag. 
Efter maden slapper vi af, sludrer og hygger på hotellet. 
 
Dag 2: Efter morgenbuffet og efter vi har tjekket ud fra hotellet og set 
Troense gamle by, kører vi en tur rundt på Tåsinge. Vi skal se Valdemar 

Slot, bygget af Chr. IV til hans søn Valdemar, Landet Kirke, kendt for 
parret Sixten Sparre og Elvira Madigan’s grav, samt øens ældste kirke. 
Vi spiser en dejlig frokost i udkanten af Svendborg og vender hjemad 
mod København. Undervejs stopper vi og drikker kaffe.  
Vi ankommer til Amager ca. kl.18.00 
 
Turens pris 1450 kr.  
Husk penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere og dårlig gående. 
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Tur nr. A18-52 
Kirsebær Alléen  
Mandag d. 23. april kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Grundtvigskirken som blev opført i 1921-1940, og bygget til 
minde om præsten, digteren N.F.S. Grundtvig. Kirken kan ikke besøges 
hvis der er kirkelige handlinger. 
Derefter kører vi langs Utterslev Mose, videre til Bispebjerg Kirkegård, 
hvor vi spadserer hen for at betragte den smukke kirsebær allé, som vi 
regner med står i fuldt flor denne dag. Vi finder et godt sted, at spise 
frokost. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-53 
Køge 
Tirsdag 24. april kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Køge, går en tur rundt på Køge Torv og ser om der er 
noget vi kan købe. Derefter kan vi eventuelt besøge kirken, som er meget 
hyggeligt og meget interessant. Da vi jo også skal have noget at spise, 
ser vi på i hvilken rækkefølge det bliver, men en hyggelig dag skal det 

nok blive. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
Tur nr. A18-54 
Esrum Kloster 
Onsdag d. 25. april kl. 10.00-16.00 
Vi kører igennem det skønne nordsjællandske landskab til Esrum Kloster 

og spiser frokost i Møllecaféen. Man kan også gå en tur i 
Klosterhaven med udsigt ud over engene. På vej hjem finder vi en 
gårdbutik, hvor vi kan købe frisk grønt og frugt med hjem. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-55 
Liselund på Møn 
Mandag d. 30. april kl. 10.00-16.30 
Danmarks bedst bevarede, romantiske haveanlæg. 
Liselund er en eventyrlig have med lystslot, Schweizerhytte, kinesisk 
tehus, kringlede stier og havesøer med åkander. Haven blev anlagt i 
slutningen af 1700-tallet som fristed for adelsparret Antoine og Lisa de 
la Calmette. Parret var optaget af oplysningstidens frihedstanker. Haven 
blev skabt som en scene for den store, vide verdens tanker og åndsliv. 
Tidens kunstnere, filosoffer og samfundskritikere valfartede til Liselund. 
Langs havens stier og på de græsklædte skrænter gik Adam 
Oehlenschläger og Bertel Thorvaldsen rundt og Guldalderens malere 
tegnede skitser i haven. Vi spiser en dejlig frokost på Møn. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 

Tur nr. A18-56  
Gavnø Slot 
Tirsdag d. 1. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører direkte til Gavnø Slot ved Næstved. Slottet byder på mange 
oplevelser, som vi kan bruge dagen på at nyde. Den smukke tulipanpark 
er netop åbnet, og på vores havevandring ser vi bedene med 1.000-vis 
af slagsen. 
Vores billetter giver også adgang til selve slottet og kirken. Vi finder et 
hyggeligt sted at spise vores frokost. 
 
Turens pris 162 kr. (tur 50 kr. + entré 112 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere 
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Tur nr. A18-57 
Anchers Havecenter 
Onsdag d. 2. maj kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Anchers Havecenter i Greve som har alt fra stueplanter, 
brugskunst, krukker og sæsonens blomster. Vi besøger også 
Møllebækkens Købmandsgård, som er et levende museum og butik, hvor 
man også kan købe spændende delikatesser. Ved siden af butikken ligger 
Osteladen. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-58 
Hundested, Liseleje og Asserbo 
Mandag d. 7. maj kl. 10.00-16.00 
Vi nyder turen langs Roskilde Fjord til Hundested og op langs Hesselø 
Bugt til Liseleje og Asserbo. Vi spiser frokost undervejs, og måske en is 
fra ishuset i Liseleje. Bagefter tager vi vejen hjemad langs Arresø. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. A18-59  
Skibby Selsø Slot 
Tirsdag d. 8. maj kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Skibby, som ligger ved Roskilde Fjord. Her skal vi 
besøge Selsø Slot, som måske mere var en herregård, der blev nævnt 
første gang i året 1288. Slottet blev glemt efter 1829, hvor den sidste 
adelige beboer døde. Det er nu vakt til live igen og er åbent som 
museum. I forbindelse med turen skal vi nok finde et hyggeligt sted at 

spise. 
 
Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr. + entré 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. A18-60 
Stevns Klint 
Onsdag d. 9. maj kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur sydover forbi Vallø Slot, hvor vi kan strække benene. 
Vi finder et hyggeligt sted at spise, inden at vi kører til Stevns Klint og 
får et glimt af området, der er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-61 
Sorø 
Fredag d. 11. maj kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge en af Danmarks ældste kirker, Sorø Klosterkirke. Som 
blev bygget som en gravkirke for Hvideslægten. Den mest berømte af 
Hviderne, Biskop Absalon, indkaldte cistercienser-munkene fra Esrum 
Kloster i 1161 til at bygge kirken og klosteret. 
Vi spiser frokost på Café Tre Konger, som er en tidligere biograf. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. A18-62 
Svinø 
Mandag d. 14. maj kl. 10.00-17.00 
Området, der tidligere var en ø, der hørte under Gavnø, blev i løbet af 
det 19. årh. landfast med det øvrige Sjælland, og fæstebønderne på 
området overtog selv jorden. Havet omkring stranden er lavt, så vandet 
er typisk lidt varmere end ved Østersøen. Svinø Kirke, som blev opført i 
år 1900, er bygget som en traditionel landsbykirke fra middelalderen. 
Svinø Kirkegård blev valgt til begravelsesplads for 'nedstyrtede fjendtlige 

flyvere'. 62 britiske flyvere ligger begravet på kirkegården. De 46 
amerikanske flyvere, der også blev begravet her, er senere blevet ført 
hjem. I 1950 blev Mindelunden for de faldne flyvere indviet. Vi besøger 
kirken og kirkegården. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-63 
Ninas NaturCafé  
Tirsdag d. 15. maj kl. 10.00-15.00 
Bøgen er sprunget ud, og vi kører først til den økologiske gårdbutik 
Stengården i Høvelte. Ninas NaturCafé ligger direkte op til skoven, Store 
Dyrehave ved Allerød, og til en græsmark med får og lam. Her nyder vi 
en god frokost. Caféen er også kendt for sin kagebuffet. Senere kører vi 
ind gennem skoven, Tokkekøb Hegn. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-64 
Hempel Glasmuseum 
Onsdag d. 16. maj kl. 10.00-16.30 
I dag kører vi til Nykøbing Sjælland, hvor vi skal besøge Hempel 
Glasmuseum. På museet kan man se Nordens største private samling af 
glas og glaskunst fra antikken til nutiden. Vi spiser frokost i det tilhørende 
Anneberg Café og Restaurant. 
 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr. + entré 50 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. A18-65  
Nykøbing Sjælland 
Tirsdag d. 22. maj kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Nykøbing Sjælland, hvor vi skal besøge en meget lille 
landsby, der hedder Ulkerup Skovlandsby. Landsbyen bestod indtil 1782, 
hvor alle dyrene døde pga. kvægpest, hvorfor alle beboerne flyttede fra 
byen. I forbindelse med udflytningen opstod mange myter omkring 
beboerne. Disse myter har resulteret i et udsagn om at Ulkerup sjælene 

hvisker i skoven, hvorfor man i 2011 har opstillet 7 kutteklædte 
”Ulkerup-sjæle” i den fredede landsbytomt midt inde i Ulkerup Skov. Vi 
finder et hyggeligt sted at spise enten før eller efter besøget i landsbyen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere 
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Tur nr. A18-66  
Jægerspris Slot 
Onsdag d. 23. maj kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge Jægerspris Slot, som Kong Frederik 7. gav til sin 3. kone 
Louise Rasmussen på hendes fødselsdag d. 21. april 1854. Louise 
Rasmussen, som vi kender bedre som Grevinde Danner åbnede dele af 
slottet for publikum i 1866. Slottet rummer også et børnehjem og der er 
også en park, hvor vi kan gå en tur. Vi finder et hyggeligt sted at spise 
frokost. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr. + entré 50 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
Tur nr. A18-67 
Roskilde og Glostrup 
Fredag d. 25. maj kl. 10.00-16.00 
Vi samler appetit mens vi kører langs Roskilde Fjord og nyder landskabet. 
Frokosten indtager vi på Café Dalle Valle i Glostrup. Her kan spises fra 
buffet, som koster 89 kr., men man kan også bestille á la carte. 
 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-68 
Bisserup og Holsteinborg Gods 
Mandag d. 28. maj kl. 10.00-17.00 
Bisserup er en aktiv landsby og har stadigt aktivt fiskeri fra havnen. 
Landsbyidyllen er intakt med mange af de oprindelige huse, som er flot 
bevaret, så sjælen fra den gamle fiskerilandsby mærkes. Bisserup 
Strand, den smukke kyststrækning med kilometerlange strande og det 
rene havvand. Holsteinborg Gods er en gammel sædegård fra 1357, 
kirken er indrettet med to etager. H.C. Andersen var en hyppig gæst på 
Holsteinborg Gods. Danmarks første juletræ blev tændt hér i 1808, også 
et udkast til Norges grundlov blev lavet her. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 



Amager  April, maj, juni og juli 2018 

 

 

 

17 
 

Tur nr. A18-69 
Nivaagaard Samling  
Tirsdag d. 29. maj kl. 10.00-16.00 
Turen går op langs Strandvejen og vi finder et hyggeligt sted at spise 
frokost. Vi besøger det dejlige museum, der bl.a. viser en særudstillingen 
”En duft af evighed”. Blomstermaleren J.L. Jensen også kaldet Blomster-
Jensen. Han var den førende blomstermaler i guldalderen. Vi ser museets 
park, der er udlagt som romantisk have med store, gamle træer og et 
væld af rododendron. Der er ca. 1.000 forskellige arter af rododendron, 
der blomstrer i maj/ juni. 
 
Turens pris er 50 kr. – Gratis entré   
Nivaagaard inviterer Turtjenestens brugere. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A18-70 
Vestmøn og Fanefjord Kirke 
Onsdag d. 30. maj kl. 10.00-16.30 
Vi skal til Møn for at besøge Fanefjord Kirke. Kirken blev opført omkring 
år 1300 og er hvidkalket og bygget i munkesten ved Fanefjord. Den er 

højt beliggende på Vestmøn med udsigt over Fanefjord og Grønsund. 
Kirken er kendt for sine flotte gamle kalkmalerier. Nogle af disse kan 
dateres tilbage til omkring 1350. Vi spiser frokost et hyggeligt sted på 
Møn. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Anden del af programmet: 

 
 

Her finder du ture, som køres fra d. 4. juni 2018 til 
d. 31. juli 2018, og du kan tilmelde dig til: 

 
2 ture og 

3 ture på venteliste 

 
 

Tilmelding: 

 
Torsdag d. 24. maj 2018 

Kl. 9.00-15.00 
 

Telefon: 41 96 11 03 
 
  



Amager  April, maj, juni og juli 2018 

 

 

 

19 
 

Tur nr. A18-71 
Faxe 
Mandag d. 4. juni kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Faxe By og Faxe Kirke, som er fra midten af 1400-tallet og 
opført i sen-gotisk stil af røde munkesten med hvide kridtstensbjælker. 
I våbenhuset findes kalkmalerier fra før reformationen. Kong Hans 
forærede i 1492 kirken til Københavns Universitet. 
Faxe Kalkbrud er et kalkbrud i udkanten af Faxe. Brydningen startede i 
begyndelsen af 1200-tallet. I 1600-tallet blev det suppleret med 
kalkbrænding. Byen har også en Røde Kors butik vi kan besøge. 
 
Turens pris Tur 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-72 
Karrebæksminde og Enø 
Tirsdag d. 5. juni 10.00-16.00 
Vi kører en tur forbi Vallø Slot gennem Hesede Skov, hvor vi passerer 
Villa Galina, videre igennem små landsbyer og forbi Næstved, inden vi 
når frem til Karrebæksminde med den berømte klapbro til Enø. 
Vi spiser frokost ved kanalen. 

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

Tur nr. A18-73  
Kählers historiske værksted 
Onsdag d. 6. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Næstved, hvor vi skal besøge keramikeren Kählers historiske 
værksted. Kähler har åbnet en flot forretning i de oprindelige værksteder, 
hvor de berømte keramikdesigns blev fremstillet for mere end 175 år 

siden. Det vil være muligt at erhverve sig et stykke Kähler keramik til en 
fordelagtig pris. Inden vi kigger på keramik, spiser vi frokost. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere 
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Tur nr. A18-74 
Møn 
Fredag d. 8. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Møn, nærmere bestemt Stege, hvor vi spiser frokost 
på det Gamle Bryghus, som har ry for at være Møns bedste spise- og øl-
sted. Øllet er fra Bryghuset Møn. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. A18-75  
Sejltur med ”Friheden” 
Mandag d. 11. juni kl. 10.00-17.00 
M/S Friheden er et hyggeligt skib, som ligger i Næstved Havn. Det gode 
skib Friheden er en oase midt i en begivenhedsrig ferie. Her kan du stille 
og roligt læne dig tilbage, mens kanalens bredder underholder dig med 
varieret sceneskift. Lige fra de skulpturelle industribygninger i Næstved 
Havn til de smukke grønne bredder, der omgiver Danmarks længste 
snorlige kanal. Ved Kanalens udmunding åbner Fjorden op for en 
fantastisk naturskøn scene, hvor fuglelivet optræder, og hvor du i 

kulissen kan se Karrebæk Kirke med den karakteristiske mølle i 
baggrunden. Fra fjorden sejler Friheden over det lave farvand 
Mellemgrund, hvor kun meget få skibe kan sejle. Herefter lægger skibet 
til ved eventyrslottet Gavnø. Efter et kort ophold fortsættes igen ud på 
den smukke Karrebæk Fjord mod Karrebæksminde, hvor der lægges til 
ved fiskehuset Enø, inden der sejles tilbage til Næstved. Friheden er 
indrettet så du både kan nyde turen udenfor på dækket eller indenfor 
ved små borde. Frokosten spises på båden. 
 
Turens pris inkl. sejltur og 2 stk. smørrebrød 240 kr. 
(Tur 50 kr. + sejltur 100 kr.+ smørrebrød 90 kr.) 

Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. A18-76  
Zen Garden 
Tirsdag d. 12. juni kl. 10.00-17.00 
Vi besøger den fantastiske have ved Stenlille. Haven er på ca. 24.000 
m2, og det har taget familien Nielsen mere end 27 år at anlægge den. 
Den er anlagt som en japansk inspireret have med klipper og 
karpedamme samt et stort udvalg af rododendron, pæoner, roser og 
stauder – virkeligt et besøg værd. Vi finder et hyggeligt sted at spise. 
Turens pris er 125 kr. (tur 50 kr. + entré 75 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 
Tur nr. A18-77 
Det kreative hjørne i Buerup 
Onsdag d. 13. juni kl. 10.00-16.00 
I den skønne natur mellem Tissø og Bromølle ligger Buerup med en flot 
udsigt over bakker og sø. Her har 14 forskellige kunsthåndværkere, der 
alle besidder godt humør og gæstfrihed, slået sig sammen i det gamle 
Træsko Museum. Her præsenterer og sælger de deres varer. Den gamle 

Købmandsgård i Buerup er et oplagt udflugtsmål. 
Vi finder et godt sted at spise frokost. 
 
Turens pris kr. 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. A18-78  
Hundested Sandskulptur 
Mandag d. 18. juni kl. 10.00-16.00 
Det er altid spændende at se hvilke nye skulpturer kunstnerne har fundet 

på. For 7. år i træk afholdes den Internationale Sandskulptur Festival i 
Hundested med temaet ”Der var engang”. Efter en dejlig frokost i 
Hundested besøger vi sandskulptur festivalens plads, hvor vi også kan 
nyde en kop kaffe eller en is. 
 
Turens pris 95 kr. (Tur 50 kr. + entré 45 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. A18-79  
Klintholm Havn og Møns Klint 
Tirsdag d. 19. juni kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Klintholm Havn, hvor vi spiser frokost. Efter frokosten kører 
vi til Møns Klint, hvor der vil være lejlighed til at nyde den flotte udsigt. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere, rollator og dårligt gående 
 
Tur nr. A18-80 
Hytholm Keramik 
Onsdag d. 20. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører til det naturskønne Skenkelsø ved Ølstykke for at besøge 
Hytholm Keramik. Her er der et utal af spændende keramik- og 
stentøjsting i værkstedet, som ejes af Allan Hytholm. Allan 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. Der bliver budt på kaffe og hjemmebag til 50 kr. alt imens Allan 

fortæller sin historie. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-81 
Mellemfortet Sydhavnen 
Fredag d. 22. juni kl. 11.00-16.00 
Man bliver behageligt overrasket, når man træder indenfor i sejlklubben, 
Mellemfortet. Udefra gør det ikke meget stads af sig, men maden er god 

og hvis vejret tillader det, kan vi spise ude på terrassen. F. eks. Fars 
platte: Sild og 2 stk. smørrebrød samt en øl og 1 snaps, 95 kr. hvis der 
er tid, kan vi tage en kop kaffe i Dragør. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
  



Amager  April, maj, juni og juli 2018 

 

 

 

23 
 

Tur nr. A18-82 
Karrebæksminde og Enø 
Mandag d. 25. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur forbi Vallø Slot, gennem Hesede Skov, hvor vi passerer 
Villa Galina, videre gennem små landsbyer og forbi Næstved, inden vi 
når frem til Karrebæksminde med den berømte klapbro til Enø. Vi spiser 
frokost ved kanalen og besøger røgeriet. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 

Tur nr. A18-83  
Bådfart Lyngby Sø og Bagsværd Sø 

Tirsdag d. 26. juni kl. 10.00-16.00 
Vi tager bådfarten og vi nyder de naturskønne søer Lyngby Sø og 
Bagsværd Sø. Senere finder vi et hyggeligt sted at spise frokost. 
 
Turens Pris 114 kr. (tur 50 kr. + sejltur kr. 64) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere, rollator og dårligt gående 
 
Tur nr. A18-84 
Ledreborg Slot 

Onsdag d. 27. juni kl. 10.00-16.00 
Vi skal en tur til Ledreborg slot, hvor vi kan spadsere en tur i den smukke 
park. Ledreborg Slot, oprindeligt Lejreborg, blev bygget i 1740-45 af 
lederen af Det Danske Kancelli under Christian 4. Inden vi besøger 
parken, spiser vi en dejlig frokost på ”Fasaneriet”. 
 
Turens pris 75 kr. (Tur 50 kr. + entré 25 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-85  
Frederiksborg Slotssø  
Mandag d. 2. juli kl. 10.00-16.00 
Vi skal på sejltur og kører op ad Strandvejen og drejer af ved Hørsholm, 
og derfra til Hillerød, hvor vi spiser frokost. Færgen på slotssøen sejler i 
historiske omgivelser, og der er ikke mange minutters gang fra en af 
anløbsbroerne til forskellige seværdigheder. 
Vi sejler forbi Frederiksborg slot, Barokhaven, Rosenhaven, Hillerød 
Bymuseum, Annaborg Kunstudstilling. 
 
Turens pris 80 kr. (Tur 50 kr. bådtur 30 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestol, rollator og dårligt gående. 
 

Tur nr. A18-86  
Knud Rasmussens Hus 
Tirsdag d. 3. juli kl. 10.00-16.00 
På vej til Hundested finder vi et hyggeligt sted at spise frokost. Derefter 
besøger vi polarforskeren Knud Rasmusens hus. Knud Rasmussen blev 
født i Grønland i 1879. Efter sin studentereksamen i Danmark, rejste han 

til sit elskede Grønland, hvor han gennemførte flere ekspeditioner med 
hundeslæde. Huset som ligger med udsigt til Kattegat i Hundested, 
brugte han som kontor, når han var i Danmark. Her planlagde han sine 
ekspeditioner. 
 
Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr. + entré 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 

Tur nr. A18-87  
Frilandsmuseet 

Onsdag d. 4. juli 10.00-16.00 
Vi skal en tur til frilandsmuseet. Hvis det er godt vejr kan vi tage en tur 
med hestevogn, som koster 30 kr., og varer 20 minutter. Ellers går vi en 
tur og kigger os omkring. 
 
Turens pris 125 kr. (Tur 50 kr. + 75 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-88 
Orø 
Fredag d. 6. juli kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Skibby, nærmere bestemt Hammerbakke, hvor vi sejler med 
trækfærgen til Orø. Her venter Café Den Gode Viking på at servere deres 
gode minibuffet for os, til en pris på 119 kr. Derefter kører vi en tur rundt 
på Orø, mens vi slår mave. Når det er kaffetid kan vi vende tilbage til 
Café Den Gode Viking og få kaffe og hjemmebag (prisen ukendt) 
Turens pris 85 kr. (Tur 50 kr. + Færge 35 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. A18-89  
Klintholm Havn og Møns Klint 
Mandag d. 9. juli kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Klintholm Havn, en lille by og havn på Møn med 201 
indbyggere i byområdet. Vi spiser frokost og nyder udsigten på 
Restaurant Klintholm, som serverer buffet med lækre fiskespecialiteter 
og andet godt til gæsterne. Når man træder ind på Restaurant Klintholm, 
kan man nærmest mærke strandsandet mellem tæerne. Efter frokost 

kører vi til Møns Klint, hvor der vil være lejlighed til at nyde den flotte 
udsigt. 
 
Turens pris ca. 190 kr. (Tur 50 kr. + buffet ca. 140 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere, rollator og dårligt gående 
 
 
Tur nr. A18-90 
Aftentur – middag i Dragør Sejlklub 

Tirsdag d. 10. juli kl. 17.00-21.00 
På denne dejlige sommeraften kører vi til Dragør og spiser middag, 
forhåbentligt med dejligt havblik. 
 
Turens Pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-91 
Røsnæs og Vingården Dyrehøj 
Onsdag d. 11. juli kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Sjællands vestligste punkt Røsnæs, den mærkelige halvø, som 
strækker sig flere kilometer ud i Storebælt. Røsnæs byder på en 
imponerende udsigt, hvor man i klart vejr kan se helt til Samsø, Fyn og 
Jylland. Vi ser på det historiske fyr og bagefter besøger vi Danmarks 
største vingård- Dyrehøj- med mere end 25.000 vinstokke. 
I deres butik bliver vi mødt med en smagsprøve og her findes, udover 
deres egne produkter som vin, likør og brændevin, også et udvalg af 
delikatesser og brugskunst. På terrassen kan man nyde en is. 
Undervejs finder vi et godt sted i området, hvor vi spiser frokost. 
 
Turens pris kr. 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 
*** I uge29 er der sommerferielukket *** 

 

 
 
Tur nr. A18-92 
Rosenhaven i Valby 
Tirsdag d. 24. juli kl. 10.00-15.00 
Vi besøger den 50 år gamle rosenhave. Parken byder på store åbne 
plæner, en naturlegeplads, en rosenhave, en staudehave og en række 
temahaver. Rosenhaven består af ca. 12.000 rosenplanter, som 
blomstrer og dufter over hele sommeren. Vi finder et hyggeligt sted at 
spise frokost. 
 
Turens Pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-93  
Kanalrundfart 
Onsdag d. 25. juli kl. 10.00-15.00 
I dag skal vi være turister i vores egen by. 
Vi tager på kanalrundfart i Københavns Havn. En sejltur, hvor vi både 
ser det nye og det gamle København fra vandsiden. Efter sejlturen finder 
vi et godt sted at spise. 
 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr. + sejltur 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 
Tur nr. A18-94 
Frokost på Bakken 
Mandag d. 30. juli kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur ud til Klampenborg/Dyrehaven hvor vi spiser frokost på 
restaurant Bøgely. Bagefter kigger vi os lidt omkring på Bakken og 
besøger Korsbæk. Hvis der er stemning for det, kan vi jo også få 
kaffe/kage eller is der. 

 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-95 
Feddet – Faxe Bugt 
Tirsdag d. 31. juli kl. 10.00-16.00 
Feddet er en 2000 år gammel halvø dannet af strandvolde. Sandtilførsel 
fra nordøst gør, at halvøen stadig vokser i bredden. Undergrunden består 
af aflejringer af sand, grus og flintesten, hvorfor jorden er meget 
næringsfattig. Her er et særegent dyre- og planteliv. Mod øst findes 

Sjællands største hede dækket mest af lyng mod syd strandenge, mod 
vest græsmarker, der afgræsses af får. På de centrale dele er der eg- 
fyrre- og birkeskov. Mange steder høres kun naturens lyde. Vi finder et 
hyggeligt sted at spise frokost. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 
 

 


