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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. 12. Juli kl. 09.00-15.00 og fredag d. 14. september kl.09.00-
15.00 
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 august og september plus tre 
ture på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen torsdag d. 12. juli 
kl. 9.00-15.00 på tlf. 41 96 11 03 
Anden del af programmet 
Her kan du tilmelde dig på to ture i oktober og november plus tre 
ture på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen, fredag d. 14. 
september 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    
A18-96* 01.08 Zen Garden    
A18-97 03.08 Nyvang    
A18-98 06.08 Tisvilde og Tibirke    
A18-99 07.08 Sejltur til Orø    
A18-100 08.08 Gilleleje    
A18-101 13.08 Bisserup og 

Holsteinborg Gods 
   

A18-102* 14.08 Hellebæk 
Hammermøllen 

   

A18-103 15.08 Vig Ikongalleriet    
A18-104 17.08 Hundested 

Sandskulpturfestival 
   

A18-105 20.08 Hundested, Liseleje 
og Asserbo 

   

A18-106 21.08 Roskilde Domkirke    
A18-107 22.08 Hempel Glasmuseum    
A18-108 27.08 Aftenspisning på The 

Captain 
   

A18-109 28.08 Præstø    
A18-110 29.08 Gavnø Slot    
A18-111 31.08 Stevns    
A18-112 03.09 Gilleleje Nakkehoved 

fyr 
   

A18-113 04.09 Korsør 
overfartsmuseum 

   

A18-114 05.09 Bisserup og 
Holsteinborg Gods 

   

A18-115 10.09 Amager og 
Kræmmergården 

   

A18-116 11.09 Næstved Sejltur med 
M/S Friheden 

   

A18-117 12.09 Lynæs    
A18-118 14.09 Odsherred    
A18-119 17.09 Orø Stegt flæsk og 

æblekage 
   

A18-120 18.09 Det kreative hjørne i 
Buerup 

   

A18-121 19.09 Hytholm Keramik    
A18-122* 20.09 Miniferie    
A18-123* 25.09 Nyord    
A18-124 26.09 Roskilde og omegn    
A18-125 28.09 Næstved Bilmuseum    
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 
  Program 2. del    
A18-126 01.10 Hornsherred og 

Gerlev Kro 
   

A18-127** 02.10 Hillerød 
Frederiksborg Slot 

   

A18-128 03.10 Malergården    
A18-129 08.10 Skælskør    
A18-130 09.10 Kalundborg Kirke    
A18-131 10.10 Løvfaldstur    
A18-132 12.10 Roskilde Domkirke    
A18-133* 15.10 Sejltur på Sorø Sø    
A18-134 16.10 Thorsvang 

Samlermuseum 
   

A18-135 17.10 Tegners Museum    
A18-136 22.10 Vordingborg 

Gåsetårnet 
   

A18-137** 23.10 Esrum Kloster    
A18-138 24.10 Stengårdens 

økologiske butik 
   

A18-139 26.10 Ledøje Kirke    
A18-140 29.10 Gjorslev Bøgeskov     
A18-141 30.10 Ringsted og Outlet    
A18-142 31.10 Fra Slot til Slot    
A18-143 05.11 Ringsted og Outlet    
A18-144 06.11 Horserødlejrens 

museum 
   

A18-145 07.11 Eremitageslottet    
A18-146 09.11 Vordingborg Røde 

Kors butik 
   

A18-147 12.11 Rundt om Tystrup-
Bavelse søerne 

   

A18-148** 13.11 Espergærde 
Flynderupgård 

   

A18-149 14.11 Sorø Kunstmuseum    
A18-150 19.11 Aftentur til Café 

Lindevang 
   

A18-151 20.11 Ordrup Næs og 
Havnsø 

   

A18-152 21.11 Frederiksværk    
A18-153 23.11 Køge KØS    
A18-154 26.11 Anchers Havecenter    
A18-155 27.11 Hørsholm Røde Kors    
A18-156** 28.11 Nivågård    
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Første del af programmet 
 
 

Her finder du ture, som køres i august og september 
2018  

Du kan tilmelde dig til: 
 

2 ture og 
3 ture på venteliste 

 
 

Tilmelding: 
 

Torsdag d. 12. juli 2018 
Kl. 9.00-15.00 

 
Telefon: 41 96 11 03  



Amager og Christianshavn  August, september, oktober og november 2018 
 
 
 

7 

Tur nr. A18-96  
Zen Garden 
Onsdag d. 1. august kl.10.00-16.00 
Vi skal til Zen Garden, der ligger i Vedde ved Stenlille. Der findes et væld 
af fantastiske planter og vi skal se haven, der for tiden blomstrer med 
roser og georginer. Vi spiser frokost i haven og der bliver også tid til kaffe 
og et stykke kage. Haven er bygget op igennem de sidste 27 år af 
ægteparret Jakobine og Jørgen Nielsen. Her findes også et af Europas 
største Koi-anlæg, der består af 4 damme, der rummer en unik samling 
af japanske Koi-karper. 
Turens pris er 125 kr. (Tur 50 kr. + entré 75 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for rollator og kørestol. 
 
Tur nr. A18-97 
Nyvang 
Fredag d. 3. august kl. 10.00-16.00 
Her kan man opleve livet og hverdagen i den lille andelslandsby i midten 
af 1900-tallet. Der er gang i de små historiske køkkener og man kan 
røre, gøre, smage, prøve sig gennem historien. Man kan også besøge 
brugsuddelerens lejlighed eller kigge ind i skovhuset, hvor der er gang i 
husfliden. Smag på historien og oplev livet i 1940’erne, her er rigeligt 
med oplevelser. 
Turens pris 170 kr. (Tur 50 kr. + entré 120 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-98 
Tisvilde og Tibirke 
Mandag d. 6. august kl. 10.00-16.00 
Vi kører ad de små skønne veje gennem Nordsjælland op til kystbyerne 
med de smukke gamle fiskerhuse og ikke mindst havnen, der stadig er 
hjemsted for mange fiskekuttere. 
Vi passerer Tibirke bakker og der hvor Tibirke kirke ligger nu, var der i 
oldtiden en hedensk offerplads som modtog menneskeofre. Vi kører 
ned til Tisvildeleje og ser den lange sandstrand. Vi finder et godt sted 
at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-99 
Sejltur til Orø 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-16.00 
Turen går til Orø, som ligger i fjorden ved Holbæk. Sejlturen tager ca. 15 
minutter. I forsamlingshuset venter os en dejlig frokost bestående af 
stegt flæsk og persillesovs. Efter frokost kører vi rundt på øen og ser den 
meget varierede natur med vidtstrakte strandenge, kystskrænter, 
småskove og marker. Derefter tager vi tilbage til forsamlingshuset, hvor 
de venter med eftermiddagskaffe og æblekage. 
Turens pris 235 kr. (Tur 50 kr. + Færge 40 kr. + Middag, 
æblekage og kaffe 145 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-100  
Gilleleje 
Onsdag d. 8. august kl. 10.00-16.00 
Vi kører igennem det skønne nordsjællandske landskab til Gilleleje og 
spiser frokost. Der er en fiskeforretning, hvor vi kan købe frisk fisk og på 
vej hjem finder vi en gårdbutik, hvor vi kan købe frisk grønt og frugt. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-101 
Bisserup og Holsteinborg Gods 
Mandag d. 13.august kl. 09.30-17.00 
Bisserup er en aktiv landsby og har stadigt aktivt fiskeri fra havnen. 
Landsbyidyllen er intakt med mange af de oprindelige huse 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, fra 1856 blev 
det til 17 besøg af forskellig varighed fra få timer til flere uger. 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. 
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Tur nr. A18-102  
Hellebæk Hammermøllen 
Tirsdag d. 14. august kl. 10.00-16.00 
Vi kører gennem Nordsjællands grønne 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. + Entré 50 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 
Tur nr. A18-103 
Vig Ikongalleriet  
Onsdag d. 15. august kl. 10.00-16.00 
Vi skal til Vig og besøge Ikongalleriet. Her kan vi se de smukke græske 
og russiske ikoner malet efter gamle traditioner af Kurt Syberg. Her er 
også naturalistiske malerier at se.  
Ikongalleriet byder på kaffe og hjemmelavet lagkage til 65 kr.  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A18-104 
Hundested sandskulpturfestival 
Fredag d. 17. august kl. 10.00-16.00 
Igen i år har de kreative kunstnere været i gang. Mød de græske guder 
under solen og Jack the Ripper i mørket og nyd de fascinerende 
kunstværker. Inden vi tager på opdagelse finder vi et hyggeligt sted at 
spise. 
Turens pris 95 kr. (Tur 50 kr. + entré 45 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-105 
Hundested, Liseleje og Asserbo 
Mandag d. 20. august kl. 10.00-16.30 
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 
i ishuset i Liseleje. Bagefter tager vi vejen hjemad langs Arresø. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-106 
Roskilde Domkirke 
Tirsdag den 21. august 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 på 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. A18-107 
Hempel Glasmuseum 
Onsdag d. 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi skal en tur til Nykøbing Sjælland og 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 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-108 
Aftenspisning på ”The Captain” 
Mandag d. 27. august kl. 16.00-21.00 
Vi kører nordpå langs strandvejen til Rungsted Havn til en hyggelig 
restaurant, hvor vi vælger lige hvad vi har lyst til at spise og drikke, fra 
det velassorterede menukort. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-109 
Præstø 
Tirsdag den 28. august 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. Den nulevende internationale anerkendte kunstner Jeppe 
Hein, som er vokset op på Præstø egnen, står bag det underfundige 
springvand ved Præstø Havn.  
Atmosfæren omkring fjorden og havnen oser af nostalgi og romantik. Vi 
finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A18-110 
Gavnø Slot 
Onsdag d. 29. august kl. 10.00-16.00 
Gavnø Slotskapel blev opført som det ene af de to eneste dominikaner 
klostre i Danmark af Dronning Margrethe 1. Slotkapellet blev forskønnet 
og er Nordens mest farverige kirkerum. Vi skal også se den mægtige 
samling af malerier, som repræsenterer et bredt udsnit af Europas 
malerkunst i det 16., 17., og 18. århundrede. Inden vi tager på opdagelse 
spiser vi frokost på Cafe Tulipanen. F.eks. smørrebrød, 3 uspec. 95 kr. 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entré 100 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-111 
Stevns 
Fredag d. 31. august kl. 10.00-16.00 
Vi skal en tur til Stevns. Vi kører forbi Vallø Slot, hvor vi kan strække 
benene. Vi finder et hyggeligt sted at spise, inden vi kører ud til Stevns 
Klint og får et glimt af området, der i 2014 blev optaget på UNESCO’s 
verdensarvsliste. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-112 
Gilleleje, Nakkehoved fyr 
Mandag d. 3. september kl. 10.00-16.00 
Vi kører langs strandvejen til Gilleleje hvor vi kigger lidt på havnen og 
spiser frokost. Bagefter kører vi videre langs kysten op til Nakkehoved 
fyr med en fantastisk udsigt. 
I klart vejr kan man se helt til Kullen Fyrtårn, der sammen med 
Nakkehoved viste vejen gennem Øresund. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A18-113 
Korsør Overfartsmuseet  
Tirsdag den 4. september kl. 10.00-16.30 
Vi husker vel alle Storebæltsfærgerne, fra før broen blev taget i brug. 
Museet viser modeller af færgerne og interiør derfra. Udover at være et 
overfartsmuseum, er museet også et bymuseum, der viser hvordan det 
var dengang for længe siden. Vi finder et hyggeligt sted at spise frokost. 
Bemærk at der er både elevator og trapper. 
Turens pris er 65 kr. (Tur 50 kr. + entré 15 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A18-114 
Bisserup og Holsteinborg Gods 
Onsdag d. 5. september kl. 10.00-16.00 
Bisserup er en aktiv landsby og har stadig 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 
Godset. Danmarks første juletræ blev tændt her i 1808, også et udkast 
til Norges grundlov blev lavet her.  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-115 
Amager og kræmmergården 
Mandag d. 10. september kl. 10.00–15.30 
Vi kører Amager rundt til steder, som I måske ikke har set før. F.eks. alt 
det nye byggeri ved Amager Strand, byggeriet i Ørestaden, Royal Arena, 
8 Tallet, Bella kvarteret, samt Islands Brygge. Vi spiser frokost i Dragør 
på Cafe Espersen og hygger os sammen. Efter frokost kører vi til 
Kræmmergården, som er et hyggeligt Kommission-loppemarked med 
mere end 250 stande. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-116  
Næstved, Sejltur med M/S Friheden 
Tirsdag den 11. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Næstved, hvor vi går ombord på M/S Friheden. Vi får serveret 
2 stk. smørrebrød, mens vi stille og roligt sejler forbi Karrebæksminde, 
hvor vi kan gøre et stop og måske købe friske fisk, hvorefter vi sejler 
videre til Enø og Gavnø Slot. Turen varer 2,5 time.  
Turens pris er 240 kr. (Tur 50 kr. + Båd 100 kr. + Frokost 90 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer 
 
Tur nr. A18-117 
Lynæs 
Onsdag d. 12. september kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Lynæs Havn og spiser frokost på Lynæs Kro, som er en 
hyggelig gammel kro med en lang historie. Hvis vejret er til det går vi en 
tur til Lynæs havn.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-118 
Odsherred 
Fredag d. 14. september kl. 10.00-16.00 
I dag kører vi en tur til Odsherred for at spise en dejlig frokost. Efter 
frokosten tager vi færgen til Hundested og kører hjemad derfra og nyder 
den smukke natur. 
Turens pris 102 kr. (Tur 50 kr. + Færge 52 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-119 
Orø med stegt flæsk og æblekage 
Mandag d. 17. september kl. 10.00-16.30 
Orø ligger midt i Isefjorden, der strækker sig fra Holbæk til Kattegat. 
Øens natur er meget varieret med vidtstrakte strandenge, kystskrænter, 
småskove og marker. En sådan fjord og ø-natur findes ikke andre steder 
i verden. Orø er en godbid for den der interesserer sig for historie og 
arkæologi. Historien strækker sig fra stenalder over bronzealder, 
vikingetid, og middelalder til nutid. Vi tager et ”kik” på Orø kirke, som er 
rig på udsmykning, kalkmalerier, prædikestolen etc. Kirkens gulve og 
stolerækker er renoverede i 2007. 
Turens pris 235 kr. (Tur 50 kr. + Færge 40 kr. + middag, 
æblekage og kaffe 145 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-120 
Det kreative hjørne i Buerup 
Tirsdag den 18. september 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 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-121 
Hytholm Keramik 
Onsdag d. 19. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge Hytholm Keramik i det naturskønne Skenkelsø ved 
Ølstykke. Her er der et utal af spændende keramik- og stentøjsting i 
værkstedet, som ejes af Allan Hytholm, som 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. Der serveres kop eftermiddagskaffe med hjemmebag. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr. + kaffe 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-122  
Miniferie 
Torsdag 20. - 22. september kl. 9.00-18.00 
(Kun tilmelding til venteliste.) 
Filskov Kro og Silkeborgsøerne 
 
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 Odense, hvor vi spiser frokost. Efter 
pausen fortsætter vi vestover mod Jylland, til vores overnatningssted, 
Filskov Kro. Undervejs har vi et stop ved Jellinge kirke og Jellingstenene. 
Når vi ankommer til kroen får vi kaffe og hjemmebag. 
Vi har bestilt enkeltværelser med bad og får så udleveret nøgler og gør 
klar til aftensmad på kroen, hvor vi får serveret en 2 retters middag. 
Efter maden slapper vi af, sludrer og hygger. 
 
Dag 2: Efter morgenmad, starter vi dagen med at køre til Silkeborg. Vi 
skal nemlig ud at sejle på Silkeborgsøerne, Brasø, Borresø og Julsø...og 
forbi Himmelbjerget. Vi drikker kaffe ombord på Hjejlebåden. Efter 
sejlturen spiser vi frokost i Silkeborg. Vi vender hjemad mod kroen og 
nyder den flotte natur. Vi spiser aftensmad på kroen. 
 
Dag 3:Efter morgenmaden pakker vi kufferten og checker ud. Vi kører 
mod Vejle, og nyder området omkring fjorden og kører over den berømte 
Vejlefjordbroen. Fra broen ser vi to af Vejles vartegn, vindmøllen og 
boligejendommen Bølgen. Vi spiser frokost inden vi kører mod Fyn, med 
stop undervejs og drikker kaffe et sted inden vi ankommer Amager ca. 
kl. 18.00 
Turens pris 2000 kr. 
Nyt…… Der skal betales et depositum på 700 kr. 1-2 uger før 
Miniferien. 
Alle får besked ca. 3 uger inden ferien om I kommer med eller 
ikke. 
Husk også penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestol eller dårlig gående. 
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Tur nr. A18-123  
Nyord 
Tirsdag den 25. september kl. 10.00-17.00 
I Nyord er der en ganske særlig stemning på alle årstider. Engene er et 
af Danmarks vigtigste levesteder for gæs, ænder og vadefugle, og byen 
er nærmest som et levende frilandsmuseum, hvor alle biler skal parkeres 
udenfor byen. De gamle huse ligger tæt, og der dufter som i gamle dage. 
Vi slentrer ned til den særprægede kirke. Den gamle købmandsbutik 
nede i byen er lukket, men ved kirken ligger ”Den lille Bod”, som sælger 
is – dagligvarer og lokale produkter. Vi finder et hyggeligt sted at spise 
på Møn. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestole og rollator samt dårlig gående. 
 
 
Tur nr. A18-124 
Roskilde og omegn 
Onsdag 26. september kl. 10.00-16.00 
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 hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A18-125 
Bilmuseum Næstved 
Fredag d. 28. september kl. 10.00-16.00 
Er du til en samling af veteranbiler, motorcykler, knallerter, landbrugs-
maskiner og et enkelt fly, så tag med til Næstved bilmuseum.  
Vi spiser frokost på Restaurant Gulerodshuset. 
Turens pris 115 kr. (Tur 50 kr. + entré 85 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Anden del af programmet: 
 
 

Her finder du ture, som køres i oktober og november 
2018 

Du kan tilmelde dig til: 
 

2 ture og 
3 ture på venteliste 

 
 

Tilmelding: 
 

Fredag d. 14. september 2018 
Kl. 9.00-15.00 

 
Telefon: 41 96 11 03 
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Tur nr. A18-126 
Hornsherred og Gerlev Kro 
Mandag d. 1. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til det smukke Hornsherred – nærmere bestemt til Gerlev og 
Gerlev Kro. Her er der også en afdeling med brugskunst med et stort 
udvalg af havefigurer og flotte plantekrukker. Det bliver en smuk tur 
gennem landskabet og over Roskilde Fjord. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. A18-127  
Hillerød Frederiksborg Slot 
Tirsdag den 2. oktober kl. 10.00-16.00 
I dag tager vi en tur til Hillerød for at besøge det meget smukke 
Frederiksborg Slot, hvis første del blev bygget af Frederik den 2. 
Christian 4. rev det meste af det gamle slot ned og byggede et nyt fra 
1600 til 1625. Slottet er opført i hollandsk renæssancestil. Vi spiser 
måske i den restaurant der er beliggende i tilknytning til slottet. 
Turens pris er 110 kr. (Tur 50 kr. + entré 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere og rollatorer samt dårligt gående. 
 
 
Tur nr. A18-128 
Malergården 
Onsdag d. 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Malergården, der er smukt beliggende tæt ved Lammefjorden, blev skabt 
i årene 1934-36 af maleren Sigurd Swane og hans hustru Agnete. Sigurd 
Swane (1878-1973) hører til blandt de stærkeste kolorister i dansk 
kulturhistorie. Malergården fremstår som et af ganske få autentiske 
kunstnerhjem i Danmark. Fra haven er der en flot udsigt over Isefjorden. 
Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr. + entré 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-129 
Skælskør 
Mandag d. 8. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører gennem det smukke sjællandske landskab til den gamle købstad 
Skælskør. Byen er meget smuk og uspoleret, med havnen midt i byen 
og to broer som forbinder de to gamle bydele. Der er mange gamle huse 
og gårde og en smuk handelsgade. Kunsten blomstrer i byen, det skyldes 
de mange kunstnere, som har slået sig ned her. Der findes mange 
gallerier, samt et internationalt keramik center, Guldagergaard. 
Skælsør har også en smuk omegn med bl. a. Borreby Slot, Bisserup og 
Kobæk strand. Undervejs spiser vi frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A18-130 
Kalundborg Kirke 
Tirsdag den 9. oktober. kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Kalundborg og 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. 
 
 
Tur nr. A18-131 
Løvfaldstur 
Onsdag d. 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi køre ud i landskabet og nyder de fantastiske farver naturen har i 
øjeblikket. Vi finder et hyggeligt sted og spiser en god frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-132 
Roskilde Domkirke 
Fredag d. 12. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Roskilde og besøger Domkirken, hvor de kongelige ligger 
begravet. 21 konger og 18 dronninger. Roskilde Domkirke er optaget på 
UNESCO’s verdensarvsliste for sin enestående arkitektur. Kirken der kan 
dateres tilbage til vikingetiden og middelalderen. Domkirken er blevet 
udvidet er flere omgange og er repræsenterer derfor flere forskellige 
byggestile. 
Turens pris 90 kr. (Tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. A18-133  
Sejltur på Sorø Sø 
Mandag den 15. oktober kl. 10.00-17.00 
I dag skal vi ud og sejle med "Lille Claus" på Sorø Sø. Oplev Sorøs 
smukke natur og seværdigheder fra søsiden. Nyd sejladsen i historiske 
omgivelser, og lad fantasien løbe tilbage til Absalon, Ingemann, Skjalm 
Hvide og mange andre, der har præget byens historie gennem tiderne. 
Vi sejler bl.a. forbi Fraterbrønden, Klosterporten, Støvlet Katrines Hus, 
Sorø Kirke Feldskovpavillonen og Sorø Akademi. 
Turens pris 125 kr. (Tur 50 kr. + sejltur 75 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere og dårligt gående. 
 
Tur nr. A18-134 
Thorsvang Samlermuseum 
Tirsdag den 16. oktober. kl. 09.30-16.30 
Vi tager sydpå til Stege, hvor vi besøger Thorsvang samlermuseum. Her 
kan man opleve en verden af i går med en tur gennem de spændende 
butikker og værksteder. Vi spiser frokost på Café Tot. Hjemtur over 
Bogø. 
Turens pris er 220 kr. (Tur 50 kr. + entré og buffet 170 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
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Tur nr. A18-135 
Tegners Museum 
Onsdag d. 17. oktober kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi til Nordsjælland og besøge Rudolf Tegners museum i 
Dronningmølle. I efteråret er der en udstilling, som viser et udsnit af 
hvordan den marokkanske kunstscene ser ud lige nu. Rudolf Tegner 
besøgte Marokko 2 gange i løbet af sit liv, hvilket gav ham inspiration til 
sine værker. Der er også en udstilling om Shakespeares Hamlet, der viser 
12 reoler, der hver repræsenterer en karakter fra stykket. Derudover er 
der også en permanent udstilling. Hvis vejret er til det, går vi en tur i 
Skulpturparken. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-136 
Vordingborg Gåsetårnet  
Mandag d. 22. oktober 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 
dejlig frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-137  
Esrum Kloster 
Tirsdag den 23. oktober kl. 10.00-16.00 
Esrum Kloster er fra 1151 og ligger i et skønt landskab nord for Esrum 
Sø. Det er en 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 
anvendelsen af disse urter. Vi spiser frokost på klosteret enten på Mølle 
Caféen eller i Klosterkælderen.  
Turens pris er 125 kr. (Tur 50 kr. + entré 75 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. A18-138 
Stengårdens økologiske butik 
Onsdag d. 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den økologiske gårdbutik, Stengården, som har en meget 
blandet produktion, som hovedsageligt afsættes fra egen gårdbutik. Der 
produceres æg, kartofler, grøntsager, frugt og kalveoksekød. Der findes 
et bredt udvalg af økologiske dagligvarer i butikken. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-139 
Ledøje Kirke 
Fredag d. 26. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Ledøje Kirke, som er Danmarks eneste kirke i 2 etager, som 
hver udgør en selvstændig kirke, med et særligt alterrum. Dette er 
formentligt inspireret af middelalderens tyske kejserrige, hvor der findes 
flere dobbeltkirker. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-140 
Gjorslev Bøgeskov 
Mandag d. 29. oktober kl. 10.00-16.30 
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 ægte skovpavilloner Danmark. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-141 
Ringsted og Outlet 
Tirsdag d. 30. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører gennem det sjællandske landskab til Ringsted. Vi skal se Sct. 
Bendts Kirke, før vi spiser frokost på Rådhuskroen. Bagefter besøger vi 
”Ringsted Outlet”. Der er Danmarks eneste rigtige Outlet Village.  
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-142 
Fra Slot til Slot 
Onsdag d. 31. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Kongernes Nordsjælland. Op langs strandvejen og ser 
Kronborg Slot. Fæstningen fra Frederik 2.’s tid. Derefter følger vi 
kongevejen og kører til Fredensborg Slot som er Dronning Margrethe’s 
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 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-143 
Ringsted og Outlet 
Mandag d. 5. november kl. 10.00-16.00 
Gennem det sjællandske landskab kører vi til Ringsted. Hvis der er 
stemning for det, kan vi gå ind i Skt. Bendts Kirke, før vi spiser frokost 
på Rådhuskroen.  
Bagefter besøger vi ”RINGSTED OUTLET”, som er Danmarks eneste 
rigtige Outlet Village. Der er i dag 42 mærkevarer outlets, og her er 
prisen bare altid op til 70% billigere! 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-144 
Horserødlejrens Museum 
Tirsdag den 6. november. kl. 10.00-16.00 
Vi kører over Hillerød til Horserød, hvor vi får en rundvisning på museet 
og et foredrag om lejrens historie fra 1917 – 1947. Herefter går turen til 
en lidt sen frokost på Café Strandhuset i Nivå Havn. Vi kører hjem ad 
Strandvejen. 
Turens pris er 100 kr. (Tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-145 
Eremitageslottet 
Onsdag d. 7. november kl. 10.00-16.00 
Om onsdagen er det tilladt at køre helt op til Eremitageslottet i bil. Vi 
nyder turen over sletten, der bl. a. er kendt for sine ældgamle egetræer 
og forhåbentlig ser vi også nogle kronhjorte. Der er en skøn udsigt over 
Øresund fra slottet. Vi finder et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A18-146 
Vordingborg Røde Kors butik 
Fredag d.  9. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Vordingborg og besøger en Røde Kors butik og ser om der er 
noget spændende vi kan købe med hjem. 
Vi spiser frokost på Restaurant Snekken, der ligger i dejlige omgivelser 
tæt på lystbådehavnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-147 
Rundt om Tystrup-Bavelse søerne 
Mandag d. 12. november kl. 10.00–16.00 
De smukke landskaber ved Sorø findes omkring Tystrup/Bavelse søerne. 
Området er af en så sjælden skønhed, at det i årene 1960-65 blev delvis 
fredet med henblik på at gøre det til Danmarks første naturpark. Hele 
landskabet omkring de to søer bærer præg af hvordan den seneste istid 
har formet naturen. Søerne ligger i en tunneldal, hvor smeltevandet har 
løbet. Derfor kaldes de for smeltevandssøer. Bakkerne er dannet af 
moræne, som isen har bragt med sig. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-148  
Espergærde Flynderupgård 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Espergærde gennem Nordsjællands smukke skove for at 
besøge det levende landbrugsmuseum, Flynderupgård. Museet viser 
landkulturen samt historien om bøndernes og fiskernes liv og levned. I 
tilknytning til museet drives et historisk landbrug som leverer råvarer til 
museets erindringskøkken, Spisestuen. Her serveres historiske retter 
efter de oprindelige opskrifter – først og fremmest jævn dansk kost, som 
man kunne få det i folkestuerne for omkring 100 år siden. Her spiser vi 
gammeldags husmandskost, hvorefter vi kører hjem ad Strandvejen. 
Turens pris er 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
Tur nr. A18-149 
Sorø Kunstmuseum 
Onsdag d. 14. november kl. 10.00-16.00 
Vi spiser frokost i Café Tre Konger, som byder på traditionelle 
frokostretter og som er indrettet i en gammel biograf i Sorø. Derefter 
besøger vi Sorø kunstmuseum, der rummer omkring 2300 værker, der 
spænder over 350 års dansk kunst med malerier af nogle af de vigtigste 
danske kunstnere. Der er bl. a. Abildgaard, Lundbye og Eckersberg. Her 
findes også landets fineste samling af russiske ikoner fra 1500-1900. 
Turens pris 130 kr. (Tur 50 kr. + entré 80 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A18-150 
Aftentur til Cafe Lindevang 
Mandag d. 19. november kl. 16.00-21.00 
Cafe Lindevangs historie føres tilbage til 1938, hvor caféen åbnede med 
noget anderledes indretning end i dag. Der gik bl.a. en vindeltrappe op 
til lejlighed ovenpå, og der var opstillet en kakkelovn i lokalet som 
gæsterne kunne varme sig ved. Det fortælles at en af de første succeser 
på spisekortet var en svingende portion biksemad med to spejlæg til bare 
60 øre. John Hansen og Carsten Jensen overtog Café Lindevang i 2007 
og de driver restauranten videre med respekt for de gamle traditioner. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-151 
Ordrup Næs og Havnsø 
Tirsdag d. 20. november 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 storslået udsigter over Sejerø 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. A18-152 
Frederiksværk 
Onsdag d. 21. november kl. 10.00-16.00 
I dag kører vi til Nordsjælland og finder et hyggeligt sted at spise frokost. 
Vi kører en tur rundt om Arresø og ser os rundt i Frederiksværk. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A18-153 
Køge KØS  
Fredag d. 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge KØS, museum for kunst i det offentlige rum, i Køge. 
Museet indeholder bl. a. skitser, modeller og forløb af forarbejder til 
kunst i det offentlige rum. Heriblandt også skitserne til Dronning 
Margrethe’s gobeliner, som er tegnet af multikunstneren Bjørn Nørgaard 
og som viser Danmarks historie igennem 1000 år. Derudover er der i 
efteråret en særudstilling –Transit - som er fortællinger om, for og med 
nutidens rejsende. 
Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr. + entré 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A18-154 
Anchers Havecenter  
Mandag d. 26. november kl. 10.00-16.00 
Julen nærmer sig, og mange af os pynter op hjemme i stuerne med 
juleblomster og dekorationer. Vi besøger Anchers Havecenter med alt fra 
stueplanter, brugskunst, krukker og julens blomster. Vi spiser frokost, 
og besøger også Møllebækkens Købmandsgård. Købmandsgården er et 
levende museum og butik og man kan købe mange spændende ting, og 
masser af nisser og juleting på loftet. Også mulighed for at besøge 
ostebutikken. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A18-155 
Hørsholm Røde Kors Butik 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi skal en tur til Hørsholm og besøge Røde Kors butikken. Inden vi skal 
på shoppetur spiser vi frokost på The Captain i Rungsted Havn. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. A18-156  
Nivågård 
Onsdag d. 28. november 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 120 kr. (Tur 50 kr. + entré 70 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for Kørestol 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 
 

 


