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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 Hoved-
stadens 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 

Et par dage 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 som 
anført nedenfor:  
 

Onsdag den 7. november kl. 09.00-15.00  
 
Telefon nr. 2892 3413 – som er en telefonsvarer. I vil blive 
ringet op i den rækkefølge, opkald 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 4127 3997. 
 

Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev 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 egnede for kørestolsbrugere, 
rollatorbrugere og meget gangbesværede. 

Ture, der er 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. 
 

Midlertidig ÆNDRING: Højst 1 tur pr. program 

Vores ture er meget populære. Det betyder desværre, at mange ture 
hurtigt bliver overtegnede. I dette program mangler vi endvidere 
frivillige, så der er færre ture end normalt. For at sikre at så mange 
som muligt får glæde af vores ture, kan du højst tilmelde dig  
1 tur. Du kan derudover blive skrevet på venteliste til 3 ture. Vi 
forventer at være tilbage med normalt antal frivillige til næste program, 

så vi igen kan tilbyde flere ture. 
 

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 er blevet sat af ved sin 
gadedør. 
 

Bestillingsliste 

På de næste sider kan ønskerne markeres inden tilmeldingen. 

Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 

AFBUD 

Evt. AFBUD ved sygdom el.lign.: tlf. 4127 3997 eller 3833 6400.  
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

F18-154 Ti 4 dec KØS i Køge    

F18-155 On 12 dec Lynge Kro julefrokost    

F18-156 Fr 14 dec Julefrokost på rest. 
Pipers Hus i Roskilde 

   

F19-01 Ti 15 jan Kastrupgaard og Café 
Espersen 

   

F19-02 On. 23 jan Den Blå Planet    

F19-03 Fr. 25 jan Sophienholm Corner 
udstilling 

   

F19-04 Ti 29 jan Lyngby Kirke og tur i 
skovene 

   

F19-05* On 6 feb Mosehuset i Borup    

F19-06* Fr 8 feb Arbejdermuseet     

F19-07 Ti 12 feb Frederiksborg 
Slotskirke Hillerød 

   

F19-08 On 20 feb Sct. Bendts Kirke i 
Ringsted 

   

F19-09 Fr 22 feb Roskilde Domkirke    

F19-10 Ti 26 feb Nivaagaard     

F19-11 On 6 mar Behrendsens Vaskeri 

 

   

F19-12* Fr 8 mar Kastellet, kirke og 

mindesmærke 

   

F19-13 Ti 12 mar Christianshavn og 
Christians Kirke 

   

F19-14 On 20 mar Plantorama, 
Vallensbæk 

   

F19-15 Fr 22 mar Ballerup Museum + 
Konditorgården 

   

F19-16 Ti 26 mar Helsingør Bymuseum 
incl. Spies-udstilling 
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Tur nr. F18-154 
KØS i Køge 
Tirsdag den 4. december kl. 10.00-17.00 
På Museet for Kunst i det offentlige rum KØS viser de udstillingen 
Transit. Den handler ifølge museets egen omtale om ”hvordan vi 
befinder os i transittilstande”. Udstillingen har udløbere uden for 
museet, bl.a. til Køge station og til byens nyopførte stationsbro. Her 
kan du også se Bjørn Nørgaards skitser til de gobeliner, der hænger i 
Riddersalen på Christiansborg Slot. Vi spiser frokost et rart sted i Køge 
by. 

Turens pris er 110 kr. (50 kr. + 60 kr. i entré) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

              
 
 

Tur nr. F18-155  
Julefrokost Lynge kro 
Onsdag den 12. december kl. 10.00–16.00 
Vi kører til Lynge kro, hvor vi spiser en dejlig julefrokost. 
Bagefter kører vi en omvej hjem for at nyde juleudsmykningen 
undervejs.  
Turens pris er 239 kr. (tur 50 kr. + frokost 189 kr.) 
Husk penge til drikkevarer 
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Tur nr. F18-156 
Julefrokost på rest. Pipers Hus i Roskilde 
Fredag den 14. december kl. 10.00-15.00 
Vi kører til Roskilde og ser den fine julepyntede by og spiser en dejlig 
juleplatte på restaurant Pipers Hus.  
Turens pris er 235 kr. (tur 50 kr. + platte 185 kr.) 
Husk penge til drikkevarer 
 
 
 

Tur F19-01 
Kastrupgård med frokost på Café Espersen 
Tirsdag den 15. januar kl. 10.00–16.00 
Vi kører ad Amager Strandvej ud til Café Espersen i Dragør, hvor vi 
spiser frokost. Derefter kører vi til Kastrupgård, som ud over den 
permanente udstilling viser særudstillingen Picnic – Monotypier af 
Morten Buch. Hvem kan ikke midt i januars mørke og kulde trænge til 
at blive mindet om sommerens picnicture med frokost i det grønne? 
Turens pris er 50 kr.  (Gratis adgang til Kastrupgård) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 
 

Tur nr. F19–02 
Den Blå Planet 
Onsdag den 23. januar kl. 10.30–17.00 
”Kom med ud og fisk!” – NEJ, men vi skal se på alverdens spændende 
fisk og deres levevilkår på vores besøg på Nordeuropas mest moderne 
og spektakulære akvarium, der ligger flot på Øresundskysten. Vi spiser 
vores frokost i nærheden. 
Turens pris er 50 kr. (entré er gratis for Røde Kors brugere i 
turtjenesten) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F19-03 
Sophienholm Corner udstilling  
Fredag den 25. januar kl. 10.00-16.00 
Den årlige Corner udstilling på Sophienholm er den 11. i rækken, og 
den viser et stadigt fornyende møde med nogle af samtidskunstens 
bedste udøvere af den ekspressivt figurative malerkunst, 
kunsthåndværk, foto, skulptur m.v. Corner-kunstnerne er danske, men 
der vises også værker af internationale ’venner’. Vi spiser frokost på 
hyggelig lokal restaurant. 
Turens pris er 110 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr.) 

Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur F19-04 
Lyngby Kirke og tur ud i skovene 
Tirsdag den 29. januar kl. 10.00–16.00 
Vi kører til Lyngby kirke, som er Lyngbys ældste bygning. Den er bl.a. 
kendt for sine velbevarede kalkmalerier i loftet. Sorgenfri Slot har i 
århundreder haft tilknytning til kirken. Efter besøget i kirken kører vi 
rundt i skovområderne nord og øst for Lyngby afbrudt af frokost et rart 
sted. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

Tur nr. F19-05* 
Mosehuset i Borup 
Onsdag den 6. februar kl. 10.30–17.00 
Vi skal besøge den gamle købmandsforretning Mosehuset, hvor man 
finder mange forskellige gammeldags købmandsvarer. Den har f.eks. et 
stort udvalg af kaffe og te, og disken er fyldt med fine glas, der 
indeholder gammeldags bolcher, lakrids og chokolade samt et stort 

udvalg af sukkerfri lækkerier samt mange, mange andre forskellige 
varer. Der er flere etager i forretningen og ingen elevator, så hvis man 
er rollatorbruger, kan man sikkert få svært ved at se alle herlighederne, 
men hvis man er tilfreds med at se stueetagen, er man meget 
velkommen. Vi spiser frokost et hyggeligt sted. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F19-06* 
Arbejdermuseet 
Fredag den 8. februar kl. 10.00-16.00 
Turen går til Københavns centrum, hvor vi skal besøge det spændende 
Arbejdermuseum, hvor vi alle vil se forskelligt, som vi kan huske og få 
viden om aktiviteter, vi har hørt om, men måske ikke ved så meget 
om. Vi spiser vores frokost på museet. Der er en del trapper på 
museet. 
Turens pris er 125 kr. (tur 50 kr. + entre 75 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 

                                             
 
 

 
Tur nr. F19-07 
Frederiksborg Slotskirke i Hillerød 
Tirsdag den 12. februar kl. 10.00-17.00 
På denne tur til Frederiksborg Slotskirke kommer vi ind i stueplan og 

oplever derfor kirkerummet på en helt anden måde. Dels kan vi komme 
tæt på altertavle, prædikestol mm., dels kan vi komme til at opleve 
dette fyrstekapel, der blev indviet i 1617, og som anses for at være 
Nordeuropas mest overdådige lutherske fyrstekapel, i al dets pragt. 
Turens pris er 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F19–08 
Sct. Bendts Kirke i Ringsted 
Onsdag den 20. februar kl. 10.00–17.00 
Kirken er en af Danmarks store middelalderkirker. Den er bygget som 
klosterkirke for Benediktiner-munkene, men den er også en 
kongekirke, for her ligger en række af middelalderens berømte danske 
konger og dronninger begravet. Kirkens udsmykning er meget smuk, 
og den rummer et lille museum med fund fra kirken, som er med til at 
fortælle dens spændende historie. I kirken ses også en smuk kopi af 
det berømte Dagmarkors. Vi spiser frokost på Rådhuskroen overfor. 

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

 
Tur nr. F19-09 
Roskilde Domkirke 
Fredag den 22. februar kl. 10.00-16.00 
Roskilde Domkirke er de danske konger og dronningers 
begravelsesplads. Vi skal se den smukke kirke, som er optaget på 
Unescos liste over verdens umistelige kulturværdier. Vi skal også se 
udstillingen om gravmælet for Dronning Margrethe II. Vi spiser frokost i 

Roskilde, inden vi kører hjemad. 
Turens pris er 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur F19-10 
Nivaagaard 
Tirsdag den 26. februar kl. 10.00–16.00 
Nivaagaard viser her i februar 2019 to særudstillinger, udover sin 
permanente samling. Den største er af den engelske designer William 
Morris (1834-1896). Den bærer titlen: William Morris. Al magt til 

skønheden! I museets Passage har den danske kunstner Julie Boserup 
(1976-) skabt et såkaldt ’illusionsrum’ ”inspireret af museets historie, 
dets oprindelige facade, den skønne kunst og den smukke natur 
omkring os”, som der står på museets hjemmeside. Inden besøget på 
Nivaagaard spiser vi frokost et rart sted med udsigt over Øresund.  
Turens pris er 50 kr. (Gratis adgang til Nivaagaard) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur F19–11 
Besøg på Berendsens vaskeri 
Onsdag den 6. marts klokken 11.30–16.30 
Mange ældre Frederiksberg borgere får vasket tøj på det store 
Berendsens vaskeri, og nu har man chancen for at se, hvordan tøjet 
bliver behandlet. Vi skal ankomme til vaskeriet klokken 13.00, og efter 
en introduktion af ca. et kvarters varighed, får vi en rundvisning på det 
store vaskeri, og vi må også gerne ganske kort snakke lidt med de 
ansatte, som passer maskinerne. Efter rundvisningen serverer 
vaskeriet en lille forfriskning, og vi får mulighed for at stille spørgsmål. 

Man kan sagtens komme rundt med en rollator. 
Turens pris er 50 kr. BEMÆRK, I skal spise frokost hjemmefra. 
 
   

                    
      
 
Tur nr. F19-12* 
Kastellet, kirke og mindesmærke 
Fredag den 8. marts kl. 10.00-16.00 
Kastellet er en militær kaserne og en travl arbejdsplads for flere 
hundrede mennesker. Det er også en kulturperle og yndet udflugtsmål 
for turister og borgere på alle årets dage. Vi går lidt rundt og får et 

indtryk af det smukke sted med de karakteristiske bygninger, og vi skal 
besøge kirken og se mindesmærket for udsendte. Det kan være lidt 
vanskeligt at gå med rollator, da der er brosten. Vi finder hyggeligt sted 
til vores frokost. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur F19-13 
Christianshavn og Christians Kirke 
Tirsdag den 12. marts kl. 10.00–16.00 
Dagens tur går til Christianshavn, hvor vi kører rundt og ser på denne 
spændende bydel, der blev grundlagt for ca. 400 år siden af Christian 
IV, og som siden da altid har været i forandring, hvilket kan ses, når 
man bevæger sig rundt. Om muligt besøger vi undervejs den 
særprægede Christians Kirke, der oprindeligt hed Frederiks Tyske Kirke, 
da den tjente som kirke for den tyske menighed i København og blev 
opført under Frederik V i 1700-tallet. Kirkens udformning er speciel. Vi 

finder et rart sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F19–14 
Forårstur til Plantorama i Vallensbæk 
Onsdag den 20. marts kl. 10.00–16.00 
Vi kører ud i det spæde forår og besøger Plantorama, som på dette 
tidspunkt sædvanligvis bugner af forårsblomster i alverdens farver og 
med dejlige dufte. Bagefter spiser vi frokost på Fregatten i Hundige 
lystbådehavn. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F19-15 
Ballerup Museum + Konditorgården 
Fredag den 22. marts kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge et charmerende landsbymiljø i Pederstrup. Vi skal opleve 
Ballerups historie, landboliv samt historien om storfyrstinde Olga og 

andre immigranter fra Ballerup. Vi spiser smørrebrød på 
Konditorgården og drikker kaffe – og måske et stykke kage, inden vi 
kører hjemad. 
Turens pris er 50 kr. Gratis entre til museet 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur F19-16*  
Helsingør Bymuseum incl. Spies-udstilling  
Tirsdag den 26. marts kl. 10.00–17.00 
Helsingør Bymuseum viser frem til udgangen af maj 2019 en 
særudstilling om Simon Spies: Helsingørdrengen der fik vinger. Med 
Simon Spies egne ord ønskede han ”at sælge oplevelser og arrangere 
folkevandringer, så almindelige mennesker kunne rejse ud, få sol på 
maven, blande kromosomer og se denne verden - før den næste”. 
Ifølge museets hjemmeside fortæller udstillingen ikke kun de kendte 

historier; der fortælles også adskillige ukendte, hvilket bl.a. har kunnet 
lade sig gøre via private genstande som aldrig før har været udstillet. 
Inden besøget finder vi et rart sted at spise frokost. 
Turens pris er 95 kr. (tur 50 kr. + 45 kr. i entré) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

 
 
 

                            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 

 
Frederiksberg Kommune 

 
 
 

 


