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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:  
 

Mandag den 5. marts kl. 09.00-15.00 og 
Tirsdag den 6. marts 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. 
 

Højst tre ture pr. program 

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

F18-42 3 april Immigrantmuseet i 
Farum 

   

F18-43 4 april Kræmmermarked i 
Dragør 

   

F18-44* 5 april Dansk Skomuseum    

F18-45 6 april Anemone-tur    

F18-46 10 april Hareskoven - ud i det 
tidlige forår 

   

F18-47 11 april Amager Museum og 
frokost i Dragør 

   

F18-48 12 april Grundtvigskirken, 
Utterslev Mose og 

kirsebæralleen 

   

F18-49 17 april Holmen og 

Flyvergrillen  

   

F18-50 18 april Thorsvang 

Samlermuseum 

   

F18-51 19 april Kastrupgårdsamlingen    

F18-52* 20 april Davids Samling    

F18-53 24 april Aftentur ”Danmark 
spiser sammen” 

   

F18-54 25 april Knud Rasmussens Hus    

F18-55 26 april Bjernede Rundkirke    

F18-56 1 maj Skælskør – 
kunstnernes by 

 

   

F18-57 2 maj Sophienholm    

F18-58 3 maj Gavnø - tulipaner    

F18-59 4 maj Gavnø - tulipaner    

F18-60 8 maj Rudolph Tegners 

museum og statuepark 

   

F18-61 9 maj Dyrehaven og 

Eremitageslottet 

   

F18-62 15 maj Roskilde Fjord og 

frokost på Restaurant 
Vigen 

   

F18-63* 16 maj Skjoldenæsholm    
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F18-64 17 maj Bagerimuseum    

F18-65 18 maj Tur i det grønne – evt. 
besøg hos keramikerne 
Fulby eller Anne 

Rolsted 

   

F18-66 22 maj Køge besøg på KØS    

F18-66A 23 maj  Ninas Naturcafe    

F18-67 24-25 maj Miniferie – Maribo og 
Gisselfeld og Fuglsang 

   

F18-68 29 maj Spiseriet og 
rododendronbuske 

   

F18-69 30 maj Karlstrup Kalkgrav    

F18-70 31 maj Ninas Naturcafe    

F18-71 1 juni Kerteminde – Johannes 
Larsen Museum 

   

F18-72 6 juni Aftentur     

F18-73 7 juni Zen Garden    

F18-74 8 juni Hundested Kunst-

håndværkermarked 

   

F18-75* 12 juni Vikingeborgen, 

Borgringen 

   

F18-76 13 juni Villa Gallina    

F18-77 14 juni M/S Friheden    

F18-78 15 juni Tur ud i det grønne – 
Syd- og Vestsjælland 

   

F18-79 19 juni Pederstrup Landsby    

F18-80 20 juni Malergården i Plejerup    

F18-81 21 juni Tur til Dragør    

F18-82 26 juni Rudolph Tegners 
Museum 

   

F18-83 27 juni Hempels Glasmuseum    

F18-84 28 juni Gilleleje og Hornbæk    

F18-85 29 juni Kalundborg og Røsnæs  

 

   

F18-86 3 juli Hillerød og 

Frederiksborg Slot 
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F18-87 4 juli Glumsø og 
Cykelmuseet 

   

F18-88* 11 juli Omvisning på 
Eremitageslottet  

   

F18-89 12 juli Furesøen    

F18-90 26 juli Eftermiddagstur langs 
Øresund 

   

F18-91 27 juli Rosenhaven Hellerup    

F18-92 31 juli Mosehuset og 

pandekagehus Borup 

   

      

                

                                         

Tur nr. F18-42 
Immigrantmuseet i Farum 
Tirsdag den 3. april kl. 10.00-16.00 
Immigrantmuseet er Danmarks første og eneste museum for 
indvandringens kulturhistorie. Gennem en mosaik af historier tages 
museumsgæsten med på en rejse gennem 500 års indvandring til 

Danmark lige fra ”importerede” hollandske bønder på Amager i 1500-
tallet til nutidens flygtninge. Vi finder et hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. (gratis entre) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-43 
Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 4. april kl. 10.00-16.30 
Vi skal besøge en stor genbrugsbutik med ca. 250 forskellige stader 
med godt genbrug af vidt forskellig slags. Man tager en kurv, går rundt 

i butikken og når/hvis man finder en vare, man kan lide og til en pris, 
som man synes er i orden, så lægger man den i sin kurv, og til sidst 
betaler man det hele ved kassen. Bagefter spiser vi frokost i Sundby 
Sejl. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-44* 
Dansk Skomuseum 
Torsdag den 5. april kl. 10.00-16.00 
Museet er oprettet i 1934 og tilhører Københavns Skomagerlaug. 
Samlingen omfatter navnlig sko, opdelt i en historisk og en ortopædisk 
afd. Skomagerlauget har siden 1880’erne samlet på genstande til det 
private museum og rummer eksempler på fantastiske løsninger på folks 
fodproblemer. Der er også historiske sko og svendestykker. Vi finder et 
hyggeligt sted at spise frokost. Denne tur er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og meget gangbesværede. 

Turens pris er 80 kr. (tur 50 kr. + entre 30 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 
Tur nr. F18-45 
Anemonetur 
Fredag den 6. april kl. 10.00-16.00 
Vi kører til området ved Boserup Skov ved Roskilde, hvor vi ser 
Danmarks tætteste forekomst af anemoner, og vi kører rundt i det 
smukke område langs Roskilde Fjord og spiser frokost et hyggeligt 
sted, før vi kører hjemad. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 
Tur nr. F18-46 
Hareskoven - ud i det tidlige forår  
Tirsdag den 10. april kl. 10.00-16.00 
Vi kører igennem Hareskoven og ser de tidlige forårstegn - forhåbentlig 

anemoner. Vi spiser frokost på det gamle gæstgiveri Skovlyst, som i 
dag er ombygget til restaurant samt bryghus, så der er mange 
spændende øltyper at vælge imellem.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-47 
Amager Museum og frokost i Dragør  
Onsdag den 11. april kl. 10.00-17.00 
Museet består af to firlængede gårde i St. Magleby også kendt som 
”hollænderbyen” på grund af de nederlandske indvandrere, der kom til 
Amager i 1500-tallet. Museet har bl.a. en enestående samling af gamle 
egnsdragter. Den unikke lokale kulturarv er præsenteret i autentiske 
interiørrum og i tematiske udstillingsrum. Vi kigger også ind i den 
prægtige St. Magleby kirke, som er bygget i hollandsk stil. Vi spiser 
frokost hos Cafe Espersen. 

Turens pris er 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

                       
 
 
Tur nr. F18-48 
Grundtvigskirken, Utterslev mose og kirsebæralleen Bispebjerg 
Torsdag den 12. april kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Grundtvigskirken, som blev opført 1921-1940. Kirken kan 
ikke besøges, hvis der er kirkelige handlinger. Derefter kører vi langs 

mosen, videre til Bispebjerg kirkegård for at betragte den smukke 
kirsebæralle, som jeg regner med står i fuldt flor denne dag. Vi spiser 
frokost på cafe Bjerget og kører videre til Granny’s House, hvor vi 
indtager kaffen og evt. en lækker kage. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-49 
Holmen og Flyvergrillen 
Tirsdag den 17. april kl. 10.00-17.00 
Holmen er det anvendte navn for en række øer i farvandet mellem 
Sjælland og den nordlige spids af Amager. På Nyholm lå i sin tid 
orlogsværftet. I dag ligger læreanstalter som Kunstakademiet, 
Arkitektskolen, Statens Teaterskole, Den danske filmskole og 
Musikkonservatoriet som perler på snor på Holmen. Vi kører rundt på 
Holmen og slår også et smut om Operaen på Dokøen. Undervejs spiser 
vi frokost og slutter af med kaffe eller iskager på den legendariske 

Flyvergrill, udsigtsposten for alle flyfans. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 
 
Tur nr. F18-50 
Thorsvang Samlermuseum 
Onsdag den 18. april kl. 10.00-18.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage. 
Museet er et stykke Danmarkshistorie, som bliver fortalt gennem 
mange forskellige genstande. Det rummer bl.a. et utal af gamle 
butikker – f.eks. bager, slagter, barbersalon og købmand samt 
forskellige værksteder, der alle er fyldt til randen med sjove og 
spændende varer og ting fra en svunden tid. Man kan også se et 9 
minutters lys- og billedshow i en bunker fra 2. Verdenskrig. 
Vi spiser frokost i museets hyggelige café. 
Turens pris er 110 kr. (tur 50 kr. + entré 60 kr.) 
Der er en lille rabat, hvis man er medlem af Ældresagen.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. F18-51 
Kastrupgårdsamlingen 
Torsdag den 19. april kl. 11.00-17.00 
Kastrupgårdsamlingen er et kunstmuseum med fokus på grafisk kunst, 
som indkøbes og udstilles kontinuerligt. Derudover rummer 
Kastrupgård flere samlinger af kunstnerisk og lokal karakter. 
Kastrupgårdsamlingen åbner kl. 14, så vi starter med en køretur rundt 
på Amager og spiser en dejlig frokost et hyggeligt sted, og derefter ser 
vi samlingen. 
Turens pris er 50 kr. (gratis entre) 

Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 

                                  
 
Tur nr. F18-52* 
Davids Samling 
Fredag den 20. april kl. 10.00-16.00 
Davids Samling er et utroligt smukt museum, der viser enestående 
samlinger af dansk kunst fra omkring 1880-1950, europæisk 
møbelkunst, dansk fajance og sølvtøj, fransk og tysk porcelæn samt 
møbelkunst. Der er elevator mellem etagerne, men småtrapper flere 

steder, da museet strækker sig over flere ejendomme. Desværre ikke 
velegnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og meget 
gangbesværede. Vi spiser frokost et hyggeligt sted, inden vi kører 
hjem, mætte af indtryk. 
Turens pris er 50 kr. (gratis entre) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 



Frederiksberg                                                                                                                                       April, maj, juni og juli 2018 

11 

 

Tur nr. F18-53 
Aftentur ”Danmark spiser sammen” 
Tirsdag den 24. april kl. 16.00-21.00 
Vi gentager succesen fra de sidste par år – og byder jer velkommen til 
”Danmark Spiser Sammen”.  
Enlige, par, ældre, unge og børnefamilier mødes derfor igen over et 
dejligt måltid, for måltidet er en oplagt mulighed for at møde nye 
mennesker og knytte bånd til andre.  
Fællesspisningen foregår i AFUKs lokaler på Enghavevej 82B. Der vil 
være underholdning undervejs, og vi har fået en ”kendis” til at sige et 

par bevingede ord. 
Drikkevarer købes i baren til rimelige priser. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til mad og drikkevarer 
 
 
 
 
 
 
Tur nr. F18-54 
Knud Rasmussens Hus  
Onsdag den 25. april kl. 10.00-17.00 
Knud Rasmussens Hus i Hundested er i dag indrettet som mindestue for 
Danmarks berømte polarforsker Knud Rasmussen. Til huset hører et 
over 25.000 m2 stort naturområde lige ud til Kattegat og nær 
Spodsbjerg fyr. Huset er desværre ikke egnet for dårligt gående eller 
rollatorer. Knud Rasmussens bolig er på 1. sal, og trappen er stejl. Vi 
spiser lækker frokost i Hundested.  
Turens pris er 110 kr. (tur 50 kr. og entre 60 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-55 
Bjernede Rundkirke 
Torsdag den 26. april kl. 10.00-17.00 
Vi sætter kursen mod Sorø og Bjernede Rundkirke, som er en af 
Danmarks syv bevarede middelalderlige rundkirker og Sjællands 
eneste. Ved kirkelige handlinger kan kirken ikke besøges. Efter besøget 
finder vi et dejligt sted hvor vi kan hygge os over frokosten.  
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + mad 50 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer 

 
Tur nr. F18–56 
Skælskør – kunstnernes by 
Tirsdag den 1. maj kl. 10.00-17.00 
Skælskør er en gammel købstad, hvor handel, håndværk og fiskeri var 
bylivets basale gøremål. Byen er velbevaret med mange gamle huse, 
gårde og en smuk handelsgade. I dag blomstrer kunsten og kulturen i 
Skælskør. Vi går tur i byen og kikker ind i Købmandsgården, som er 
både galleri og butik med kunsthåndværk af høj kvalitet. Vi spiser 
frokost på turen. 
Turens pris er 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-57 
Sophienholm 
Onsdag den 2. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Sophienholm, som tidligere var et gammelt landsted og i 
dag er et kunstmuseum, der ligger i naturskønne omgivelser direkte 
ned til Bagsværd Sø. I anledning af maleren Johannes Larsens 150 års 
fødselsdag, er museet – som han ofte har besøgt – med til at fejre ham 

ved at vise en særudstilling med nogle af hans malerier, og på 
udstillingen vises der også billeder af venneparret Anna og Fritz Syberg. 
Vi spiser frokost i museets café med søudsigt fra stort set alle pladser i 
lokalet, og når vejret tillader det, er der udendørsservering på den 
hyggelige terrasse. 
Turens pris er 110 kr. (tur 50 kr. + entré 60 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 



Frederiksberg                                                                                                                                       April, maj, juni og juli 2018 

13 

 

Tur nr. F18-58 
Gavnø - tulipaner 
Torsdag den 3. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører direkte til Gavnø slot ved Næstved. Slottet byder på mange 
oplevelser, som vi skal bruge dagen på at nyde. Den smukke 
tulipanpark er netop åbnet, og på vores havevandring ser vi bedene 
med tusindvis af slagsen. Vores billetter giver også adgang til selve 
slottet og kirken. Vi finder et hyggeligt sted at spise vores frokost.  
Turens pris er 150 kr. (tur 50 kr. + entre 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 

 
 

                    
 
 
Tur nr. F18-59 
Gavnø - tulipaner 
Fredag den 4. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører direkte til Gavnø slot ved Næstved. Slottet byder på mange 

oplevelser, som vi skal bruge dagen på at nyde. Den smukke 
tulipanpark er netop åbnet, og på vores havevandring ser vi bedene 
med tusindvis af slagsen. Vores billetter giver også adgang til selve 
slottet og kirken. Vi finder et hyggeligt sted at spise vores frokost.  
Turens pris er 150 kr. (tur 50 kr. + entre 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-60 
Rudolph Tegners Museum og Statuepark 
Tirsdag den 8. maj kl. 10.00-17.00 
En hyggelig køretur til den nordsjællandske kyst, hvor museet er 
beliggende i en dejlig park, der udover sine skulpturer har fået 
specialkomponeret musik af komponisten Gunner Møller Pedersen. ET 
LYDÅR kan høres hver dag i hele 2018 kl. 12-12.30. Udover den faste 
udstilling får vi en lille særudstilling med fotografiske værker af 
kunstneren Mazja Hillestrøm. Bemærk, at museets have er ikke let 
tilgængelig for dårligt gående. 

Turens pris er 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 
Tur nr. F18-61 
Dyrehaven og Eremitageslottet 
Onsdag den 9. maj kl. 10.00-16.00 
Vi benytter muligheden for at kunne køre helt op til Eremitageslottet og 
nyde den fantastiske udsigt ud over Øresund eller ind over Dyrehaven, 
med de fantastiske træer og store grupper af dyr, som ofte ses der. Vi 
kører ud af Dyrehaven ad samme vej og kører til Klampenborg, hvor vi 
spiser vores frokost på Peter Lieps Hus.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-62 
Roskilde Fjord og frokost på Restaurant Vigen  
Tirsdag den 15. maj kl. 10.00-17.00 
Roskilde Fjord viser sig fra sin smukkeste side i denne tid, alt er 
nyudsprunget. Vi kører forbi Boserup Skov og ud omkring Bognæs og 
nyder de romantiske udsigter. Vi spiser frokost på østsiden af Roskilde 
Fjord, hvor vi har udsigt ind over byen og til Domkirken – på 
Restaurant Vigen. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 

 
 
 

                       
 
 
Tur nr. F18-63* 
Skjoldenæsholm 
Onsdag den 16. maj kl. 10.00-17.00 
I dag kører vi til sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, som ligger mellem 
Ringsted og Roskilde. Vi kigger på de gamle sporvogne, som vi alle 

husker dem, og senere kører vi en tur i en af dem. Vores indgangsbillet 
giver adgang til at køre i sporvogne hele dagen. Undervejs på den 1,8 
km lange tur er der 5 stoppesteder, og ved endestationen kan vi købe 
en forfriskning i remisen. Dette er virkelig et besøg værd. Denne tur er 
ikke egnet for kørestols- og rollator-brugere. 
Turens pris er 150 kr. (tur 50 kr. + entre 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur F18-64 
Torsdag den 17. maj kl. 10.00-17.00 
Bagerimuseum 
Vi kører en tur mod Slagelse, hvor vi vil kigge på Skovsgaard Mølle- og 
Bagerimuseum, der tæller mere end 500 klenodier og 
udstillingsgenstande fra hele Danmark. Efter besøget finder vi et skønt 
sted, hvor vi indtager lidt fast føde. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 

 
 
Tur nr. F18-65 
Ud i det grønne – evt. besøg hos keramikere 
Fredag den 18. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Vestsjælland og spiser frokost hyggeligt sted og besøger 
herefter keramiker Anne Rolsted og hendes fantastiske have eller 
Fulby/Hans og Birgitte Börjeson, som i mere end 50 år har skabt smuk 
brugskunst og store dekorationer i Danmark.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-66 
Køge 
Tirsdag den 22. maj kl. 10.00-17.00 
Vi besøger det lille og eneste museum i Danmark, der udstiller og 
fortæller om den kunst, vi alle oplever i det offentlige rum. Hvis du har 
haft tanken ”hvorfor mon dette står der?” eller ”ser sådan ud?”, kan du 
muligvis finde svaret her. På 3. sal vises kunstneren Bjørn Nørgaards 
skitser 1:1 til Dronningens gobeliner, der kan ses på Christiansborg.  

Vi spiser frokost i museets cafe. Derefter er der mulighed for at besøge 
gågaden i Køge med bl.a. Røde Kors genbrugsbutik. 
Turens pris er 110 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-66A 
Ninas Naturcafe– Tokkekøb Hegn 
Onsdag den 23. maj kl. 10.00-16.00 
Bøgen er sprunget ud, og vi kører en tur til Ninas Naturcafe, som ligger 
direkte op til skoven (Store Dyrehave tæt ved Allerød) og en græsmark 
med får og lam. Her nyder vi en god frokost. Cafeen er også kendt for 
sin kagebuffet. Senere kører vi ind i skoven (Tokkekøb Hegn) og rundt i 
omegnen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 

 
 
 

                            
 
 
Tur nr. F18-67 

Miniferie – Hotel Maribo Søpark, Gisselfeld og Fuglsang 

Torsdag/fredag den 24./25. maj kl. 10.00-18.00 

Vi starter allerede kl. 0900 og kører til Gisselfeld og ser Orangeriet. 
Derefter spiser vi frokost på Villa Galina og kører mod hotellet, hvor der 
venter os eftermiddagskaffe og kage. Inden middagen kan man tage et 
lille hvil eller kigge lidt på Domkirken og den hyggelige by.  

  

Efter en god nats søvn og dejlig morgenbuffet kører vi direkte til 
Kunstmuseet Fuglsang, hvor vi skal nyde dejlig kunst og den 
fantastiske natur. Vi spiser frokost på hyggelig kro. Det er en lang tur 
hjemad, så vi finder godt sted til en kop kaffe og er hjemme omkring 
kl. 18.00. 
Turens pris er 1500 kr.  
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Tur nr. F18–68 
Spiseriet og rododendron buske 
Tirsdag den 29. maj kl. 10.00-17.00 
Vi besøger først Gl. Holtegaard Barokhave. Rododendron buskene i 
haven bør stå i fuldt flor, men det afhænger af vinterens vejr eller 
uvejr. Frokosten indtager vi samme sted på restauranten Spiseriet. 
Senere kører vi ud i det grønne og finder et sted til at nyde en is eller 
en kop kaffe. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. F18-69 
Karlstrup Kalkgrav 
Onsdag den 30. maj kl. 10.00-16.30 
Den fredede kalkgrav ligger ca. 10 km nord for Køge. Den blev dannet i 
kridttiden for flere millioner år siden, er ca. 30 hektar, og i midten 
ligger en 6 hektar stor sø med det klareste og smukkeste azurblå vand. 
Den er op til 14 meter dyb og bliver ofte brugt af dykkere. Kalkgraven 
og dens sø er dannet ved gravning af kalk. Fra 1957 til 1975 blev der 
brudt 3.5 millioner tons kalk på dette sted. I og omkring kalkgraven er 
der et rigt plante- og dyreliv – især er der mange fuglearter. Vi finder 
et hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-70 
Ninas Naturcafe 
Torsdag den 31. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Ninas Naturcafe, som ligger direkte op til skoven 

(Store Dyrehave tæt ved Allerød) og til en græsmark med får og lam. 
Her nyder vi en god frokost. Cafeen er også kendt for sin kagebuffet. 
Senere kører vi ind i skoven (Tokkekøb Hegn) og rundt i omegnen. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-71 
Kerteminde – Johannes Larsen-museet 
Fredag den 1. juni kl. 09.00-18.00 – lang dag! 
Vi starter tidligt og kører en tur til Fyn og besøger det hyggelige 
museum, som også var bolig for denne Fynsmaler og hans familie. Vi 
skal se hjemmet, atelieret, udstillingsbygning og den dejlige have, og i 
det hele taget nyde turen gennem Sjælland, over Storebæltsbroen og 
op langs den fynske østkyst til Kerteminde. Vi starter med frokost, og 
inden hjemturen skal vi lige have en kop kaffe.  
Turens pris er 185 kr. (tur 50 kr. + entre 75 kr. + bro 60 kr.)  

Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 

               
 
 
 
Tur nr. F18-72 

Aftentur 
Onsdag den 6. juni kl. 16.30-21.30 
Vi kører til Sundby Sejlklub og nyder et dejligt måltid mad med udsigt 
over havnen og håber på dejligt vejr til turen. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer 
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Tur nr. F18-73 
Zen Garden 
Torsdag den 7. 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 japansk inspireret have med klipper og karpedamme 
samt et stort udvalg af rododendron, georginer, roser og stauder. 
Virkelig et besøg værd. Vi finder hyggeligt sted at spise, inden turen 
går hjemad.  
Turens pris er 125 kr. (tur 50 kr. + entre 75 kr.) 

Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

                             
 
 
Tur nr. F18-74 
Hundested Kunsthåndværkermarked 
Fredag den 8. juni kl. 10.00-17.00 
Vi skal besøge det årlige kunsthåndværkermarked i Hundested. Her 
udstiller 50 af landets dygtigste kunstnere indenfor glas, træ, keramik, 
læder, blomster, smykker og skulpturer. Der er arbejdende værksteder, 
hvor du bl.a. selv vil kunne prøve f.eks. at dreje træ. Derudover 

udstiller forskellige kunstnere. Udenfor på havnefronten og lige rundt 
om hjørnet finder man de smukke sandskulpturer. Alt i alt en dag med 
fokus på kunsthåndværk. 
Turens pris er 115 kr. (tur 50 kr. og entre 20 + 45 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F 18–75* 
Vikingeborgen, Borgringen 
Tirsdag den 12. juni kl. 10.00-18.00 
Ved Lellinge, tæt på Køge, fandt arkæologerne i 2014 en glemt 
vikingeborg. Arkæologerne er i fuld gang med udgravningerne, og i 
sommermånederne kan vi komme tæt på og få et indblik i endnu en 
dansk kulturarv. Vi spiser frokost undervejs, og på hjemvejen besøger 
vi Møllebækkens Købmandsgård i Karlslunde.  
Turens pris er 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 

 
Tur nr. F18-76 
Villa Gallina 
Onsdag den 13. juni kl. 10.00-16.30 
Vi kører til det smukke Sydsjælland omkring Gisselfeld Kloster for at 
spise frokost på Villa Galina, der er bygget som traktørsted i 1852 for 
at betjene rejsende på den gamle landevej fra København til Næstved. 
Stedet anses i dag for at være blandt Danmarks smukkest beliggende 
restauranter med sin beliggenhed midt ude i en skov, som hører under 
Gisselfeld kloster, og mange berømtheder, bl.a. H.C. Andersen, har 

været tiltrukket af dette smukke landskab, og det var her, han fik ideen 
til ”Den grimme ælling”. 
Turens pris er 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer  
 
 
Tur nr. F18-77 
Sejltur med M/S Friheden 
Torsdag den 14. juni kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Næstved, hvor vi går ombord på M/S Friheden kl. 13.00. Vi 

får serveret 2 stk. smørrebrød, mens vi stille og roligt sejler forbi 
Karrebæksminde, Enø og Gavnø slot. Hvis vi er heldige, når vi at lægge 
til på Enø, hvor der kan købes fisk. Turen varer ca. 2,5 time. 
Turens pris er 240 kr. (tur 50 kr. + båd 100 kr. + frokost 90 kr.) 
Husk penge til drikkevarer 
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Tur nr. F18-78 
Ud i det grønne – Syd- og Vestsjælland 
Fredag den 15. juni kl. 10.00-17.00 
Vi kører ned gennem smukke Midtsjælland og gør stop i Skælskør. Vi 
lader vejr og dagsform bestemme, hvor vi spiser frokost og drikker 
vores eftermiddagskaffe. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

                          
 
 
 
Tur nr. F18-79 
Pederstrup Landsby  
Tirsdag den 19. juni kl. 12.00-17.00 
I Pederstrup landsby ligger det hyggelige Ballerup Museum. Museet har 
en overskuelig størrelse og rummer alligevel mange ting og sager, der 
får barndomsminderne frem hos de besøgende. Særudstillingen 
”Ballerups mange ansigter” viser mange immigranters historie igennem 
de sidste 150 år med flugt fra krig og rædsler. Denne udstilling er en 
forlængelse af udstillingen ”Vejen til Ballerup”. Vi drikker kaffe i det 

hyggelige konditori ved gadekæret, og et stenkast derfra ligger 
Økogårdens butik. Museet er rimeligt tilgængeligt for rollatorbrugere, 
dog ikke på områder med toppede brosten.  
Turens pris er 50 kr. (gratis entre) 
Husk penge til kaffe 
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Tur nr. F18-80 
Malergården Plejerup 
Onsdag den 20. juni kl. 10.00-17.00 
Malergården er en ægte tidslomme. I Sigurd og Agnete Swanes 
velbevarede kunstnerhjem kan du opleve en lang række malerier af 
Sigurd Swane, ligesom vi også ser hans atelier og oplever det flotte 
lysindfald. Familien boede der fra midten af 1930’erne, og de tre børn 
Gerda, Hanne og Henrik blev undervist hjemme på ejendommen, som 
blev drevet som selvforsynende landbrug incl. hønsehus og stor 
frugthave. Malergården ligger ved Tuse Næs. Vi finder hyggeligt sted at 

spise frokost. Bemærk: Kan være lidt vanskeligt for gangbesværede 
pga. brosten, ligesom der er trapper til værelserne på 1. sal.  
Turens pris er 110 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-81 
Tur til Dragør 
Torsdag den 21. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører igennem alt det nye byggeri i Ørestaden og kører videre til 
Dragør, hvor vi indtager frokosten på cafe Espersen. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18–82 
Rudolph Tegners Museum 
Tirsdag den 26. juni kl. 10.00-17.30 
Første stop bliver Hammermøllen i Hellebæk, hvor vi spiser frokost. 
Videre til Rusland, som er navnet på landskabet, hvor vi skal besøge 
Tegners Museum og Statuepark. Museet er handicapvenligt. Her 

knejser Tegners poetiske, bastante og smukke værker. Statueparken er 
kuperet og ikke let tilgængelig for dårligt gående, men kan nydes på 
behørig afstand. Let tilgængelig er til gengæld den lille cafe i det 
grønne ved museet.  
Turens pris er 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-83 
Hempels glasmuseum 
Onsdag den 27. juni kl. 10.00-17.00 
Vi kører en smuk tur gennem sommerlandskabet til Hempels 
glasmuseum i Nykøbing Sjælland. Museet blev grundlagt i 1964 og 
rummer bl.a. stifterens egen glassamling bestående af mere end 2000 
glas fra oldtiden og til nutiden. I 1988 stiftede museet en årlig glaspris 
til en dansk glaskunstner, og museet udstiller også værker af disse 
modtagere. Desuden er der skiftende særudstillinger, og 
sommerudstillingen i år hedder: ”Glas, mode og fantasi”, en 

eksperimenterende udstilling med helt nye værker. Vi spiser frokost i 
museets café, som har en dejlig terrasse med en storslået udsigt over 
Isefjorden. 
Turens pris er 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-84 
Gilleleje og Hornbæk 
Torsdag den 28. juni kl. 10.00-17.00 
Vi kører ad smukke veje mod Gilleleje og langs kysten til Hornbæk. Der 
vil være mulighed for at shoppe i Ilse Jacobsens butikker. Vi indtager 
frokostbuffet på restaurant Far til Fire. Hjemvejen tager vi ad 
Strandvejen.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-85 
Kalundborg og Røsnæs 
Fredag den 29. juni kl. 10.00-17.00 

Vi skal besøge Kalundborg og se den smukke 5-tårnede kirke og den 
fine middelalderby – ”Højbyen”. Efter frokost kører vi ud på halvøen 
Røsnæs og ser de smukke skrænter og den flotte udsigt. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-86 
Hillerød og Frederiksborg Slot  
Tirsdag den 3. juli kl. 10.00-17.00 
Vi skal sejle på den smukke Frederiksborg Slotssø, også kaldet 
Danmarks smukkeste sømil. Her kan vi stå af i Barokhaven og nyde det 
flotte haveanlæg samt udsigten til slottet. Vi spiser frokost i Hillerød og 
kigger måske på lidt butikker.. 
Turens pris er 80 kr. (tur 50 kr. + sejltur 30 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 

 
Tur nr. F18–87 
Cykel og Knallert Museet i Glumsø 
Onsdag den 4. juli kl. 10.00-18.00 
Et levende museum, som viser den tohjulede udvikling og konsekvens i 
opstillinger og tableauer. Det er Skandinaviens største samling af 
tohjulede transportmidler. Vi spiser frokost undervejs, og hvis 
sommervejret er i top, finder vi også et sted at slappe af med kaffe 
eller is.  
Turens pris er 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 

 
Tur nr. F18-88* 
Omvisning på Eremitageslottet 
Onsdag den 11. juli kl. 9.30-16.30 
Kom med indenfor i Christian 6.s prægtige jagtslot fra 1736 og oplev, 
hvor kongen hvilede sig efter en anstrengende jagt og inviterede 
fortrolige og fornemme gæster til intim middag uden forstyrrende 
tjenere, for på et tegn fra kongen kom et fuldt dækket bord med vin og 
delikatesser op af gulvet. Man skal være godt gående for at få det fulde 

udbytte af besøget, da slottet jo er i flere etager, og der er ikke 
elevator. Efter besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris er 175 kr. (tur 50 kr. + entré og 45 min. rundvisning 
af professionel guide 125 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-89 
Furesøen 
Torsdag den 12. juli kl. 10.00-17.00 
Vi kører ud gennem Hareskoven og Værløse ud til Restaurant Marina 
Furesøbad og nyder dejlig frokost. Om hjemturen byder på en is ved 
Frederiksdal, må afhænge af vejr og chauffør. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

 
 
 
 

Uge 29 ferielukket 

 
 
 
 
 
 
Tur nr. F18-90 
Eftermiddagstur langs Øresund 
Torsdag den 26. juli kl. 12.00-17.00 
Vi kører en tur langs smukke Øresund og finder et sted, hvor vi kan få 
kaffe eller/og is - måske Taarbæk, Hellerup eller ?? 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-91 
Hellerup Havn - Rosenhaven 
Fredag den 27. juli kl. 10.00-17.00 
I år er det 100 år siden, landskabsarkitekt G.N. Brandt, som i en 
årrække var stadsgartner i Gentofte Kommune, anlagde denne smukke 
rosenhave. I denne anledning er alle rosenplanter nyplantede, så den 
står smukkest muligt med havet som baggrund. Rosenhaven er en del 
af Hellerup Strandpark, som bl.a. også består af en smuk staudehave. 
Vi nyder de smukke haveanlæg og kører derefter til Skovshoved 
Sejlklub og spiser dejlig frokost, måske ude? 

Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-92 
Mosehuset og pandekagehus Borup  
Tirsdag den 31. juli kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Midtsjælland og finder et hyggeligt sted at spise frokost, 
inden vi kører til Mosehusets Købmandshandel, stedet hvor de 
hyggelige huse ligger side om side i et af Sjællands smukkeste 
landskaber. Stemningen af nostalgi når helt i top, når du dufter og ser 
købmandsforretningens smagfulde udvalg af the, luksuskaffe og 
chokolade, vin og krydderier, bolsjer og slik. Vi kan købe friskbagte 
pandekager i gården i det lille røde træhus. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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                            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 

 
Frederiksberg Kommune 

 
 
 

 


