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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 mini-
busser. 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.  

Tirsdag den 13. marts kl. 09.00-14.00 
  

Ring på telefon 41 96 11 01. Indtal en besked med navn og 

telefonnummer, så ringer vi tilbage. 

Telefonbeskeder indtalt før kl. 09.00 bliver ikke registreret. 

 
Fra d.14.marts kan du tilmelde dig ture alle hverdage kl. 9.00–
12.00 på telefon 41 27 39 97. Indtal en besked med navn og 
telefonnummer, så ringer vi tilbage. 

 
Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms.  
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Praktisk information 

 
Gangbesværede 

Ture markeret med * er ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-
brugere og meget gangbesværede. 

Ture markeret med ** er ikke egnede 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. 

 

Max. tre ture pr. program 

Vi er så heldige, at vores ture er meget populære. Men det betyder 
desværre, at mange ture hurtigt bliver overtegnet. For at sikre at så 
mange som muligt får glæde af vores ture, kan du tilmelde dig 3 ture pr. 
program. Du kan derudover bliver skrevet på venteliste til 5 ture. 

 
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 Tilmeldt eller på Venteliste. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

B18-25 5.april Anemonetur    

B18-26 9. april Frokosttur Rådhuskroen, Ringsted    

B18-27 16.april Bispebjerg, Kirsebærtræerne    

B18-28 19.april Frokosttur Lynæs    

B18-29 23.april Forårstur Hareskoven m.m.    

B18-30 26.april Præstø, Den romantiske Købstad    

B18-31 30.april Naturkirkegården, Holbæk    

B18-32 3.maj Anemonetur    

B18-33* 6.7.8. 

maj 
Miniferie samsø    

B18-34 14.maj Jægerspris Nordskoven    

B18-35 17.maj Ninas Naturcafe    

B18-36 24.maj Rundtur Nyboder, Østerbro    

B18-37 28.maj Ud i det grønne    

B18-38 31.maj Automobil museum, Næstved    

B18-39 4. juni Glassmedjen, Hundested    

B18-40 7.juni Rundtur Nordsjælland    

B18-41 11.juni Zen Garden    

B18-42 14.juni En dag på Orø    

B18-43 18.juni Frokosttur, Gilleleje    

B18-44** 21. juni Isefjorden rundt med 4 skibe    

B18-45 25.juni Kunst og Håndværk, Buerup    

B18-46* 28.juni Sejltur Lyngby sø    

B18-47 2.juli Isefjorden rundt i bil    

B18-48* 5.juli  Sejltur M/S Friheden    

B18-49 9.juli  Frokosttur ”De Små haver”    

B18-50 12.juli Maglesø    

B18-51 23.juli Andelslandsbyen Nyvang    

B18-52 26.juli Gilleleje, Nakkehoved fyr    

B18-53* 30.juli Sejltur Sorø sø    
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Tur nr. B18-25 

Anemonetur 

Torsdag d. 5. april kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører ud i forårslandskabet ned til de smukke søer ved Tystrup og 
Bavelse. 

Vi spiser frokost i Sorø Golfklubs restaurant. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 
 

 
 

 
 
 
Tur nr. B18- 26 

Frokosttur Rådhuskroen, Ringsted 

Mandag d. 9. april kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører til Ringsted hvor vi på Rådhuskroen kan få en dejlig frokost og en 
kop kaffe. 

Rådhuskroen ligger lige over for Sct. Bendts Kirke, som er en af 
Danmarks store middelalderkirker. Når man træder ind i kirken, får man 
fornemmelsen af at være i en katedral. Hvis det har interesse, kan kirken 
besøges, inden vi kører hjem. 

 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B18-27 

Bispebjerg, Kirsebærtræer 

Mandag d. 16. april kl. 10.30 – 16.00 
 

Vi håber, at kirsebærtræerne er i fuldt flor. Det er en sanselig oplevelse at 
gå en lille tur ned af stien med de blomstrende kirsebærtræer, som 
danner en blomstrende bro over stien. Det er en oplevelse, som kan ses 
igen og igen. Kan anbefales. 

Vi spiser frokost i Esters spisehus som ligger i Hellerup. Efter frokost 
kører vi til Herlev og besøger Spangsberg chokolade (flødeboller). 

Hvis kaffetørsten melder sig, så kan vi slutte dagen af i ”Cafe A” Herlev. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. B18-28 

Frokosttur til Lynæs 

Torsdag d. 19. april kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører en flot tur til Lynæs havn, og hvis det er muligt spiser, vi frokost 
på Lynæs kro, som er en hyggelig gammel kro med en lang historie. Hvis 
det ikke er muligt, kører vi videre og spiser frokost på Hundested Kro. Er 
vejret til det, nyder vi lidt frisk luft på havnen. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5qL2j1KfZAhUCElAKHQi8C6YQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Ffrafroetilblomst.blogspot.com%2F2015%2F04%2Fkirsebrtrerne-blomstrer-pa-bispebjerg.html&psig=AOvVaw2AQWyfHGDn1u9qD5K7W0YX&ust=1518775001277284
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Tur nr. B18-29 

Forårstur Hareskoven m.m. 

Mandag d. 23. april kl. 10.00 – 16.30 
 

Denne tur bliver lidt af en skovtur. Vi skal opleve de grønne skove, der 
ligger lidt nord for København. Vi har Store Hareskoven, Nørreskov, 
Ravnsholt skov, Rude skov. Vi vil forsøge at gøre turen så grøn som 
muligt. Der, hvor turen fører os hen, vil vi finde et hyggeligt sted til vores 
frokost. 

 
Turens pris 95 kr. (tur 50 kr. + sejltur 45 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
Tur nr. B18-30 

Præstø - Den romantiske Købstad 

Torsdag d. 26. april kl. 10.00 – 17.30 

 
Med sin unikke beliggenhed ved fjorden er Præstø en perle på 
Sydsjælland. Vi kører gennem forårslandskabet og spiser i havnen, når vi 
når frem til Præstø. 

Efter frokosten er der tid til, på egen hånd, at kigge nærmere på de små 
forretninger på den nærliggende hovedgade. Er du mere til stille og roligt, 
så er det også muligt at blive i havnen og nyde en kop kaffe. 

 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 



Brønshøj/Husum                                                                                                                  april, maj, juni, juli 2018 

8 
 

 
 

 
 

 
 
Tur nr. B18-31 

Holbæk, Naturkirkegården 

Mandag d. 30. april kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører til Naturkirkegården i Holbæk. I det kuperede naturområde har 
landskabsarkitekt Charlotte Skibsted i 2001 skabt et område, der både 
fungerer som park og kirkegård. Margrethe kapellet spejler sig i søen. 
Det skal opleves sammen med Engledalen og de andre smukke områder. 
Vi vil sætte fokus på Anemone-stien, hvor der efter sigende skal være 
både gule og hvide anemoner. For at opleve dette kræver det, at vi går en 
lille tur i området. 

Vi spiser frokost på restaurant Vadestedet, hvor vi kan nyde maden og 
den smukke udsigt ud over fjorden med Orø i det fjerne. 
 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 

Tur nr. B18-32 

Anemonetur 

Torsdag d. 3. maj kl. 11.00– 15.00 
 

Skovtur med mulighed for at plukke anemoner. 

Frokosten spiser vi et godt sted. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B18-33* 

Miniferie Samsø 

Søndag d.6 mandag d.7 tirsdag d.8. maj  

 
Miniferie på Samsø med 2 overnatninger på Flinchs hotel 

Opsamling dag 1 kl. 13.00 Hjem dag 3 ca. kl. 18.00 /18.30. 

 
Dag 1.Vi starter søndag den 6. med at samle op i Vanløse og Brønshøj 
kl.13. Herefter kører vi til Kalundborg. Her skal vi med Færgen til Samsø 
kl. 15.50. Vi sejler ca. halvanden time. 

Vi kører direkte til hotellet. Vi skal bo på Flinchs Hotel i Tranebjerg. Når vi 
ankommer får vi tildelt vores værelser, og derefter mødes vi til 
aftensmad, aftenkaffe og aftenhygge. 

Dag 2. Mandag morgen mødes vi ved morgenbordet. Derefter gør vi klar 
til at køre ud og opleve Samsø. Vi har hele dagen, hvor vi kører rundt og 
oplever Samsøs natur og små hyggelige byer m.m. Vi giver os god tid og 

holder de pauser, vi har brug for. Ved middagstid finder vi et hyggeligt 
sted at spise frokost. Sidst på eftermiddagen vender vi tilbage til Flinchs 
Hotel, slapper lidt af, inden det er tid til aftensmad, aftenkaffe og 
aftenhygge. 

Dag 3. Tirsdag morgen mødes vi til morgenmad, hvorefter vi pakker 
vores lille taske og tjekker ud fra hotellet. Inden vi forlader Tranebjerg 
bruger vi en times tid på en tur rundt i den hyggelige by. Måske der er 
nogle butikker eller andet, vi lige skal se.  Vi skal med færgen hjem 
kl.15.30, så vi har nogle timer til at opleve det på Samsø, som vi ikke 
nåede dagen før. KL. 17.00 er vi i Kalundborg.  

Omkring kl. 18.00/18.30 er vi tilbage i Vanløse/ Brønshøj. Forhåbentlig 

med en masse af gode oplevelser i bagagen. 

 
Turens pris 2500 kr. inkl. transport, sejltur, 2 nætter på 
eneværelse, 2 gange morgenmad, 2 x aftensmad, 2 x 
aftenkaffe/the  

2 x frokost 2 x eftermiddagskaffe 

Husk penge til drikkevarer.                                      
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Tilmelding 

Tirsdag den 13. marts kl. 9.00-14.00 på telefon 41961101 

 
Herefter er der tilmelding på brugertelefonen kl. 9.00-12.00 på telefon 
41273997 indtil den 23. marts. 

Det noteres, at du ønsker at deltage, og så trækker vi lod blandt alle, der 
ønsker at deltage. 

De som får en plads på miniferien, får besked i uge 14 lige efter påske. 

 
Depositum 

Betaling af depositum på 1.200 kr. aftales, når du får besked om, at du 

har fået en plads på miniferien. Hvis du melder afbud, efter depositum er 
betalt, fratrækkes eventuelle udgifter for Røde Kors inden tilbagebetaling. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere rollatorbrugere og meget gangbesværede. 

 

 
 
 
 
 
Tur nr. B18-34 

Jægerspris, Nordskoven 

Mandag d. 14. maj kl. 10.00 – 16.00 

 
Så går turen til Jægerspris. Med en speciel tilladelse skal vi endnu en 
gang en smuk tur igennem Nordskoven ud til den gamle Konge Eg. Også 
denne tur kan opleves flere gange. Efter turen i skoven kører vi til 
Kulhuse og sejler over til Sølager med Columbus, og kører derfra videre 
til Hundested hvor vi spiser frokost på Hundested kro. 
 

 
Turens pris 95 kr. (tur 50 kr. sejltur 45 kr.)  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B18-35 

Ninas Naturcafe 

Torsdag d. 17. maj kl. 10.00– 16.00 

 
Midt imellem de nordsjællandske skove ved Kirkelte nær Allerød ligger et 
lille husmandssted direkte op til Store Dyrehave og en græsmark med får 
og geder. I den ene ende af huset har Nina indrettet sin cafe, hvor vi vil 
spise frokost og evt. købe en kop kaffe og en af Ninas hjemmebagte 
kager. Der er også en lille butik, hvor man kan købe nogle af Ninas 
hjemmelavede ting, f.eks. sennep, marmelade, småkager og tekstiler. 

 
Turens pris 50. kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. B18-36 

Rundtur Nyboder og Østerbro 

Torsdag d. 24. maj kl. 10.00 – 15.00 

 
I dag tager vi lidt bykørsel. Vi kører til Østerbro og ser på noget af alt det 
gamle, men også noget af alt nybyggeriet i havneområdet. Vi ser, hvor 
turen fører os hen. Ved frokosttid finder vi et sted, hvor vi kan nyde en 
god frokost. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 



Brønshøj/Husum                                                                                                                  april, maj, juni, juli 2018 

12 
 

 
 

Tur nr. B18-37 

Ud i det grønne 

Mandag d. 28. maj kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører en tur, hvor vi skal nyde alle de smukke forårsfarver. Vi vil møde 
skov og evt. nogle af vores smukke søer. Måske det også er muligt at 
komme udenfor, så alle duftene kan nydes.  

Vi finder et godt sted, hvor vi i fred og ro kan nyde vores frokost. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 

Tur nr. B18-38 

Automobil museum, Næstved 

Torsdag d. 31. maj kl. 10.00 – 16.30 

 
Samlermuseum – nostalgi for alle penge – en oplevelse. 

Rummene er fyldt med biler, motorcykler, landbrugsmaskiner, fly, 
værksteder og små forretninger fra 50’erne og meget mere…….. 

 
Turens pris 135 kr. (tur 50 kr. + entre 85 kr. inkl. kaffe) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. B18-39 

Glassmedjen Hundested 

Mandag d. 4. juni kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører til Glassmedjen på Hundested havn hvor der er arbejdende 

værksted hver dag fra 8.00 til 12.00 og 13.00 til 16.00. Vi skal nyde 
synet af det specielle håndværk og efterfølgende se de færdige produkter. 

Vi spiser frokost på Hundested kro. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B18-40 

Rundtur Nordsjælland 

Torsdag d. 7. juni kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører en rundtur og ser på det sjællandske landskab. 

På vejen finder vi et hyggeligt og rart sted og spiser en god frokost inden 
vi kører videre. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 

 
 
Tur nr. B18-41 

Zen Garden 

Mandag d. 11. juni kl. 10.00– 16.00 

 
Zen garden er en have, som er fyldt med de mest utrolige planter og et 
bjerglandskab, som består af mere end 6.000 tons granitsten. Haven 
rummer også et af Europas største koiu-karpeanlæg. Her i juni skal vi 
opleve de fantastiske rododendroner, som er indsamlet på ekspeditioner 
især i de Kinesiske Himalayabjerge. Det vil også være muligt at opleve 
havens roser og pæoner. 

Vi køber lækkert smørrebrød hos slagteren i Dianalund, som vi 
medbringer til haven. Så er det muligt at opleve haven i et roligt tempo 

evt. på en bænk i haven, hvor tankerne kan flyve. 

Skulle I blive kaffetørstige, kan der bestilles kaffe og kage til 50 kr. 

 
Turens pris 125 kr. (tur 50 kr. + entre 75 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B18-42 

En dag på Orø 

Torsdag d. 14. juni kl. 10.00 – 16.00 

 
På denne tur kører vi over Hammer bakker hvor vi tager trækfærgen til 
Orø. En perle der ligger midt i Isefjord. I ro og mag kører vi en runde på 
øen og spiser vores frokost, når sulten melder sig. 

 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + sejltur 35 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 

 
 
 

Tur nr. B18-43 

Frokosttur, Gilleleje 

Mandag d. 18. juni kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører mod Gilleleje og nyder en dejlig frokost på ”Far til 4”. Hjemturen 
kører vi ad Strandvejen, med et lille smut ind til Hammer Mølle, som er et 
meget spændende område. 

 
 
Turens pris 50 kr.   

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B18-44* 

Isefjorden rundt med 4 skibe 

Torsdag d. 21. juni kl. 10.00 – 17.00 

 
Denne tur er en helt ny oplevelse, som vi med succes kørte i 2017, så det 
prøver vi igen. Vi skal Isefjorden rundt med 4 færger. Det er en oplevelse 
for alle sanser, alle aldre, at tage turen rundt om Isefjorden. 

Isefjorden byder på spændende oplevelser både til lands og til vands, og 
bugter sig igennem 5 sjællandske kommuner. 

Vi starter med at tage trækfærgen ved Hammer Bakker til Orø, hvor vi 

har tid til et lille ophold inden vi tager færgen til Holbæk. I Holbæk spiser 
vi vores frokost i restaurant Sidesporet. Efter frokost kører vi til Rørvig, 
hvor vi tager færgen til Hundested. Her kan man vælge og holde pause 
eller tage videre med båden ved Sølager over til Kulhuse med et stop ved 
Ishuset i Jægerspris. Derefter går turen hjemefter. 

Den største oplevelse er, hvis man kommer ud af bilen og op på dækket, 
så udsigten og den friske luft kan nydes. 

Sejltiden er ca. 30 min på begge ture. 

 
 
Turens pris 175 kr. (tur 50 kr. + billet 125 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere rollatorbrugere og meget gangbesværede. 
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Tur nr. B18-45 

Kunst og Håndværk i Buerup 

Mandag d. 25. juni kl. 10.00 – 16.00 
 

I den skønne natur mellem Tissø og Bromølle ligger Buerup. Her har 14 
forskellige kunsthåndværkere slået sig sammen i det gamle 
Træskomuseum, hvor de præsenterer og sælger deres varer. Sortimentet 
er lige fra keramik til smykker og garn. Træskomanden Gert kan fortælle 
om Buerup by og omegn samt om huset, vi er i. 

 
Turens pris 50 kr.   

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. B18-46* 

Sejltur på Lyngby sø 

Torsdag d. 28. juni kl. 10.00– 16.00 

 
Vi kører mod Lyngby og går ombord i en af de historiske turbåde, der 
sejler os over den smukke Lyngby sø og gennem Mølleåen til 
Frederiksdal. Undervejs gør vi landgang ved Nybro, hvor vi spiser frokost 
på Nybro kro. 

Efter frokost sejler vi tilbage til Lyngby og kører tilbage til Brønshøj. 
 

Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + sejltur 60 kr.)  

NB. reduceret pris for ældresagens medlemmer. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
Ikke egnet for kørestolsbrugere rollatorbrugere og meget gangbesværede. 

 
 
 

Tur nr. B18-47** 

Isefjorden rundt i bil 
Mandag d. 2. juli kl. 10.00 – 17.00 
 

Vi kører Isefjorden rundt og nyder det flotte landskab. Vi laver et ophold i 
Holbæk, hvor vi spiser en god frokost. Derefter kører vi videre til Rørvig, 

hvor vi tager færgen over til Hundested (sejltur ca. 30 min). I Hundested 
kan der, hvis lysten til kaffe/is trænger sig på, gøres et lille ophold inden 
turen gå hjemad til Brønshøj. 
 

Turens pris 125 kr. (tur 50 kr. + sejltur 75 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Turen ikke egnet for kørestolsbruger 
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Tur nr. B18-48* 

Sejltur med M/S Friheden 

Torsdag d. 5. juli kl. 10.30 – 17.00 

 
Vi kører til Næstved havn, hvor vi går ombord på det charmerede skib 
Friheden og sejler ud i Danmarks længste, snorlige kanal. Under vejs 
nyder vi udsigten til de grønne omgivelser. Ved kanalens udmunding 
åbner fjorden sig med udsigt til Karrebæk kirke og et rigt fugleliv. Vi 
krydser fjorden og lægger til ved Gavnø. Herefter sejler vi igen ud på 
fjorden og sætter kursen mod Karrebæksminde. Efter et ophold her sejler 
vi tilbage til Næstved. 

Det vil være muligt at besøge fiskemanden på Enø. 

Frokosten, som består af 2 stk. flotte luksus smørrebrød, spiser vi 
ombord 

 
Turens pris 240 kr. (tur50kr.+sejlads 100kr.+smørrebrød 90kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

Turen ikke egnet for kørestolsbrugere 

 
 
Tur nr. B18-49 

Frokosttur De Små Haver, Frederiksberg 

Mandag d. 9. juli kl. 11.00 – 15.00 

 
På Frederiksberg finder vi, ”De små Haver”. I midten af 1800 tallet, hvor 
søndag var ugens fridag, var haverne et yndet udflugtsmål, ofte i 
forbindelse med et besøg i Frederiksberg have.  

Side om side på Pilealle finder vi de 3 gamle haver. 

Hansens Gamle Familiehave fik sin bevilling i 1850 

M.G. Petersens Gamle familiehave fik sin bevilling 1850 

Krøgers Have fik sin bevilling i 1864. 

Vi håber, vejret og varmen vil være med os denne dag, hvor vi skal hygge 
os med en dejlig frokost i en af de gamle haver. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr.B18-50 

Maglesø 

Torsdag d. 12. juli kl. 10.00 – 17.00 
 

Vi kører til ”De sjællandske Alper” ved den store istids sø Maglesø, der 
blev dannet for 15.000 år siden. Landskab et har et stort og varieret 
fugleliv, et væld af vilde planter og træsorter og i søen forskellige 
fiskearter. Hvis der er stemning for det, går vi en lille tur og spiser 
derefter frokost på Maglesø Traktørsted med den enestående udsigt over 
søen og den lækre mad. 

 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
 

 
 

Tur nr. B18-51 

Andelslandsbyen Nyvang 

Mandag d. 23. juli kl. 10.00 – 17.00 

 
I Andelslandsbyen Nyvang kan vi opleve livet og hverdagen i begyndelsen 
af 1900 tallet. Oplev oldefars og oldemors tid med 23 forskellige 
seværdigheder. Aktiviteterne dækker perioden 1870 til 1950, som er de 
år, hvor andelsbevægelsen var på sit højeste. Området er et historisk 
oplevelsescenter beliggende i naturskønne omgivelser 5 km fra Holbæk. 

Vi kan få tilladelse til at tage bilen med rundt. 

 

Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + entre 120 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B18-52 

Gilleleje, Nakkehoved fyr 

Torsdag d. 26. juli kl. 10.00 – 17.00 
 

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 den fantastiske udsigt. 

I klart vejr kan man se helt til Kullen Fyrtårn, der sammen med 
Nakkehoved viste vejen gennem Øresund. 

På hjemvejen kører vi ned gennem Nordsjælland. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 
 

Tur nr. B18-53* 

Sejltur, Sorø sø 

Mandag d. 30. juli kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører til Sorø og starter med at spise en god frokost. 

Kl. 13 går vi ombord på ”Lille Claus”, som sejler os rundt i det 
naturskønne område. Sejlturen tager ca. 1 time og er i overdækket båd.  

Bussen kan køre helt ned til anløbsbroen. 

 
Turens pris 125 kr. (tur 50 kr. + sejltur 75 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere rollatorbrugere og meget gangbesværede. 
 

 

 
 

I næste program kommer der mini ferie med 1 overnatning. 

Den 13. og 14. september. Vi skal bo på Hotel Præstekilde på Møn 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

Københavns kommune 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


