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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 ca. 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  
onsdag den 14. februar 2018, kl. 09.00-14.00  
 
På telefon 60 43 79 60 
 

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. 
 
Max. fem ture pr. program 
Vi er så heldige, at vores ture er meget populære. Det betyder 
desværre, at mange ture hurtigt bliver overtegnet. For at sikre at så 
mange som muligt får glæde af vores ture, kan du max. tilmelde dig 
fem ture fra dette program. Du kan derudover blive skrevet på 
venteliste på resten af turene. 
 
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 klokkeslæt, hvor vi bestræber 
os på, at den sidste deltager bliver 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 Vente-
liste 

D18-01 14/3 Amager Rundt    

D18-02 21/3 Café Lindevang - 
aftentur 

   

D18-03 18/4 Anemonetur    

D18-04 25/4 Gilleleje og besøg i 
Røde Kors butik 

   

D18-05   9/5 Beldringe og omegn    

D18-06 23/5 Nivågård Parken    

D18-07   6/6 Bakken    

D18-08 20/6 Køge med Torvedag    

D18-09   4/7 Tystrup-Bavelse 
Søerne 

   

D18-
10** 

  8/8 Næstved -
Karrebæksminde 

   

D18-11 22/8 Nyord Kirke    

D18-12   4 -  
  5/9          

Miniferie – program 
udsendes senere 

   

D18-13 12/9 Hammer Bakker - Orø    

D18-14 26/9 Skovtur med 
medbragt frokostkurv 

   

D18-15 10/10 Præstø – 
Thorvaldsens Minde 

   

D18-16 24/10 Ud i det blå langs 
Øresund 

   

D18-17   7/11 Hareskoven, 
Bryggeriet Skovlyst 

   

D18-18 14/11 Svinø    

D18-19   9/12 Juletur    

D18-20 12/12 Bromølle Kro    
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Tur nr. D18-01  
Onsdag den 14. marts 2018 
Kl. 10.00-14.00 
 

Amager Rundt 
Vi kører rundt på Amager, ser Ørestaden, Bella Sky og Islands Brygge. 
Hvis der er tid, kører vi også forbi Operaen. Vi spiser frokost i Sundby 
Sejlklub.  
 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge for frokost med drikkevarer.  
 
 
Tur nr. D18-02  
Onsdag den 21. marts 2018 
Kl. 16.00-21.30 
 

Café Lindevang - aftentur 
Vi kører til Café Lindevang, hvis historie kan føres tilbage til 1938. Det 
fortælles, at man som noget af det første på spisekortet kunne få en 
portion biksemad med to spejlæg for 60 øre. 

Vi nyder maden og hinandens selskab og kører derefter hjem igen.  
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middagen og drikkevarer.  
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Tur nr. D18-03  
Onsdag den 18. april 2018  
Kl. 10.00-16.00 
 

Anemonetur 
Foråret burde nu være stærkt på vej, og vi tager en smuk tur ud i 
landskabet, og ser om vi kan finde nogle anemoner. Undervejs finder vi 
et godt sted at spise frokost. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D18-04  
Onsdag den 25. april 2018 
Kl. 10.00-17.00 
 

Gilleleje og besøg i Røde Kors butik 
Vi kører til Gilleleje og besøger en Røde Kors butik, derefter finder vi et 
godt sted, hvor vi spiser frokost. Måske bliver der tid til køb af frisk fisk 
på havnen. 

 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D18-05  
Onsdag den 9. maj 2018 
Kl. 10.00-17.00 
 

Beldringe og omegn 
Vi kører ad små veje og gennem hyggelige landsbyer og nyder synet af 
de gule rapsmarker. Vi finder et rart sted til vores frokost. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. D18-06  
Onsdag den 23. maj 2018 
Kl. 10.00-16.00 
 

Nivågård Parken 
Vi kører til Nivågård Park med det formål at se blomstrende 
Rododendronbuske. Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost.   
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. D18-07  
Onsdag den 6. juni 2018 
Kl. 10.30-16.30 
 

Bakken 
Vi kører ad Strandvejen til det idylliske område omkring Bakken. 
Forhåbentlig kan vi finde en parkeringsplads, således at vi kan spise 
frokost hos Peter Lieps.  
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D18-08  
Onsdag den 20. juni 2018 
Kl. 10.00-17.00 
 

Køge med Torvedag 
Vi kører en tur til Køgeområdet, kigger lidt på byen og finder et godt 
sted at spise frokost. 
 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D18-09  
Onsdag den 4. juli 2018 
Kl. 10.00-17.00 

 
Tystrup-Bavelse Søerne 
Vi kører til Tystrup-Bavelse Søerne, som blev skabt i forbindelse med 
isens afsmeltning for ca. 15.000 år siden. Søerne, der gennem-
strømmes af Susåen, er stedvis meget dybe - ned til 22 meter, andre 
steder er der lavvandet med små sivholme. Søerne med omkring-
liggende skove er yngleplads for ganske mange fuglearter fra den 

største, Havørn, til den mindste, Fuglekonge. Også på denne tur finder 
vi et egnet spisested. 

 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D18-10**  
Onsdag den 8. august 2018 
Kl. 10.00-17.00 
 

Næstved - Karrebæksminde 
Vi kører en dejlig tur ad de små veje til Næstved. 
Denne dag skal vi sejle med det hyggelige skib M/S Friheden. Her kan 
du læne dig tilbage og nyde det varierende sceneskift langs kanalens 
bredder. Lige fra de gamle industribygninger ved havnen til de smukke, 
grønne bredder, der omgiver Danmarks længste, snorlige kanal. 

Ved kanalens udmunding åbner fjorden op for en fantastisk naturskøn 
udsigt, hvor fuglelivet optræder, og hvor du i kulissen kan se Karrebæk 
Kirke med den karakteristiske mølle i baggrunden. 

Vi spiser frokost ombord på M/S Friheden. 
 
Turens pris 150 kr. (Færgepris kr. 100 + turen kr. 50) 
Husk også penge til frokost (2 stk. smørrebrød kr. 90,-) og drikkevarer. 
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Tur nr. D18-11  
Onsdag den 22. august 2018 
Kl. 10.00-17.00 
 
Nyord Kirke 
Vi kører en dejlig tur ad små veje mod Møn, hvorfra der går en 
dæmning over til Nyord.  
Vi finder et godt sted, hvor vi kan spise frokost. 

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

Tur nr. D18-12  
Tirsdag den 4. til onsdag den 5. september 2018 
 
Miniferie – program udsendes senere 
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Tur nr. D18-13  
Onsdag den 12. september 2018 
Kl. 10.00-17.00 
 
Hammer Bakker - Orø 
Vi kører til Hammer Bakker, hvor vi kører ombord på Østre Færge, der 
vil transporterer os til Orø, hvor vi finder et sted at spise. 
 
Orø ligger midt i Isefjorden, der strækker sig fra Holbæk og ud til 
Kattegat. Hvis man er heldig, kan man opleve sæler og marsvin, som 

hygger sig ved Orøs kyster. Orøs natur er meget varieret med 
vidtstrakte strandenge, kystskrænter, småskove og marker. En sådan 
fjord- og ønatur findes ikke andre steder. Orø er et godt område, for 
den der interesserer sig for historie og arkæologi. Historien strækker 
sig fra stenalder over bronzealder, vikingetid og middelalder til nutid. 
 
Turens pris 90 kr. (Færgepris kr. 40 + turen kr. 50) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D18-14  
Onsdag den 26. september 2018 
Kl. 10.00-16.00 

 
Skovtur med medbragt frokostkurv 
Vi kører en tur ud i skoven for at se og opleve de fantastiske farver og 
for at fornemme, at året går på held.  

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



Dragør  2018 

 

 

12 
 

Tur nr. D18-15  
Onsdag den 10. oktober 2018 
Kl. 10.00-17.00 
 
Præstø – Thorvaldsens Minde 
  
Vi kører i dag sydover til Præstø og besøger Nysø, hvor Berthel 
Thorvaldsen yndede at opholde sig. Turen derned foregår langs Køge 
Bugt kysten. 
  

Turens pris 80 kr. (Entre kr. 30 + turen kr. 50)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D18-16  
Onsdag den 24. oktober 2018 
Kl. 10.00-16.00 
 
Ud i det blå langs Øresund  
Vi kører en tur ud i skoven for at se og opleve de fantastiske 
efterårsfarver. Vi planlægger at spise den frokost, som Herdis 
medbringer, udendørs. Hvis det er regnvejr, spiser vi den medbragte 
frokost et sted, hvor der er overdækket. Derfor husk varmt tøj til 
udendørsbrug. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokostkurven (rimeligt beløb). 
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Tur nr. D18-17  
Onsdag den 7. november 2018 
Kl. 10.00-16.00 
 
Hareskoven, Bryggeriet Skovlyst 
Turen går til Bryggeriet Skovlyst, beliggende ved en smuk skovvej i 
Hareskoven. Vi spiser frokost i deres restaurant, og hvis man ønsker 
det, er der mulighed for at købe noget af deres gode øl med hjem. 
 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D18-18  
Onsdag den 14. november 2018 
Kl. 10.00-17.00 
 
Svinø 
Vi kører til Næstved ad små veje mod Svinø, hvor vi ser Mindelunden 
og steder i området. Vi finder et godt spisested på vejen. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
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Tur nr. D18-19  
Søndag den 9. december 2018 
Kl. 10.00-16.00 
 
Juletur  
Vi finder et sted, der giver en følelse af, at det snart er jul.  
Helst et sted, hvor der er mange lys i denne mørke tid.   
Vi spiser frokost på et godt sted. 
 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D18-20  
Onsdag den 12. december 2018 
Kl. 10.00-17.00 
 
Bromølle Kro  
Vi kører en tur i området og nyder den fantastiske natur. Vi spiser 
frokost på Bromølle Kro. Bromølle kro kan skrive historie helt tilbage til 
år 1198. Det er derfor det sted, der har drevet krodrift i flest år i 
Danmark.  
Her nyder vi en dejlig julefrokost. 
 
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  

 
 
 

 


