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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 4. juli kl. 09.00-15.00 og 
Torsdag den 5. juli 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. 
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Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev eller sms. Læg dit navn og 
telefonnummer på vores telefonsvarer, og vi ringer tilbage. 
 
 

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 

F18-93 1 aug. Holmen og 
Christianshavn 

   

F18-94 2 aug. Strandvejen med 
rosenpark 

   

F18-95 7 aug. Skælskør – 
Kunstnernes by 

   

F18-96 8 aug.  Roser i Valbyparken    

F18-97 9 aug. Maglesø    

F18-98 10 aug. Gavnø – roser og liljer    

F18-99 14 aug. Mosede Fort    

F18-100* 15 aug. Karen Blixen museet    

F18-101 16 aug. Hundested og 
sandskulpturer 

   

F18-102 21 aug. Holbæk – Købstaden 
ved havnen 

   

F18-103 22 aug.  Falkonergården    

F18-104 23 aug. Odsherreds 
Kunstmuseum 

   

F18-105 24 aug. Hammer Mølle,  
Hellebæk 

   

F18-106 28 aug. Aftentur    

F18-107 29 aug. Grannys House    

F18-108 30 aug. Korsbæk    

F18-109 4 sept. Rungsted Havn og 
Korsbæk 

   

F18-110 5 sept. Ninas Naturcafé    

F18-111 6 sept. Vejleå Kirke    

F18-112 7 sept. Kjøge Miniby    

F18-113 11 sept. Vand, skov og 
Blomsterberg konditori 

   

F18-114 12-14 sept. Miniferie Nordfyn    

F18-115 18 sept. Slangerup Kirke og 
Gerlev Kro 

   

F18-116 19 sept. Nivaagaard     
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F18-117 20 sept. Andelsbyen Nyvang    

F18-118 21 sept. Præstø    

F18-119 25 sept. Rundt om Fredensborg    

F18-120 26 sept. Vedbæk-fundene og 
Gl. Holtegård 

   

F18-121 27 sept. Fakse Kalkbrud    

F18-122 2 okt. Anna Kirke, Nørrebro    

F18-123 3 okt. Arken – van Gogh 
 

   

F18-124 4 okt. Rudolph Tegners 
Museum 

   

F18-125 5 okt.  Kunstnerparret bag 
Fulby.com ved Sorø 

   

F18-126 9 okt.  Efterårstur    

F18-127 10 okt. BLOX + kaffe i rest. 
SILO, Nordhavn  

   

F18-128 11 okt. Roskilde Museum    

F18-129 16 okt. Løvfald i Hareskovene    

F18-130 17 okt.  Sorø Kunstmuseum    

F18-131 18 okt. Restaurant Tårnet    

F18-132 19 okt. Roskilde Domkirke     

F18-133 23 okt. Aftentur    

F18-134 24 okt. Løvfaldstur    

F18-135 25 okt. Flynderupgård    

F18-136 30 okt. Jesuskirken    

F18-137** 31 okt. Cirkusmuseet    

F18-138 1 nov. Bromølle Kro    

F18-139 2 nov. Nivaagaard    

F18-140 6 nov. Nyboders Mindestuer    

F18-141 7 nov. Roskilde Domkirke og 
Peter Brandes  
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F18-142 8 nov. Herstedøster/-vester 
Ole Rømer 

   

F18-143 13 nov. DieselHouse    

F18-144 14 nov. Røde Kors’s Mega 
Store, Amager 

   

F18-145 15 nov. Gilleleje Far til fire    

F18-146 16 nov. Aftentur – middag på 
italiensk restaurant 

   

F18-147 20 nov.  Nisseland i Mørkøv    

F18-148 21 nov. Heerup Museum og 
IrmaByen i Rødovre 

   

F18-149 22 nov. Julefrokost Lynge Kro    

F18-150 27 nov. Plantorama Vallensbæk    

F18-151 28 nov. Silkegrønt - Sorø    

F18-152 29 nov. Amager Rundt    

F18-153 30 nov. Amager Museum - 
julepyntet 
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Tur nr. F18-93 
Holmen og Christianshavn 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Det er i år 400 år siden at Christianshavn blev grundlagt. Derfor kører 
vi i løbet af dagen lidt rundt på Christianshavn, men hovedmålet er det 
historiske Nyholm, som er den nordligste del af Holmen. Hvis du ikke 
har været der før, venter der dig en unik mulighed for at se København 
fra en helt ny vinkel. Vi skal ud at se Mastekranen, Hovedvagten og 
Rigets Flag mm. Hvis tiden tillader det, tager vi også en afstikker til 
Refshaleøen, som er blevet erstatningen for Papirøen, der som bekendt 
lukkede med udgangen af 2017. Undervejs finder vi et dejligt sted at 
spise frokost; og hvis vejret er til det, og der er stemning for det, kan 
vi senere stoppe et sted for at få en is eller en kop kaffe. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-94 
Strandvejen med rosenpark 
Torsdag den 2. august kl. 10.00-16.00 
Vi kører op langs Strandvejen, efter at vi har været inde og se 
Rosenparken i Hellerup Havn, roserne står nu rigtig flot. Vi spiser på 
Trekosten eller Skovshoved Sejlklub og nyder lyset ved havet. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18–95 
Skælskør – kunstnernes by 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-18.00 
Skælskør er en gammel købstad, hvor handel, håndværk og fiskeri var 
bylivets basale gøremål. Byen er velbevaret med 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 
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Tur nr. F18-96 
Roser i Valbyparken 
Onsdag den 8. august kl. 10.30-16.30 
Den første søndag i august måned foretages den årlige rosenkåring i 
Valbyparken, og vi kører derud for at beundre parkens ca. 12.000 
roser, som sædvanligvis står i fuldt flor på dette tidspunkt. 
Rosenhavens areal svarer til et område på mere end to fodboldbaner. 
Desuden rummer parken 17 forskellige temahaver, f.eks. H.C. 
Andersens Have, Vandhaven, Den dynamiske Have osv. Vi spiser 
frokost i parkens café, som hedder Rosenhaven. Deltagere med rollator 
er også velkomne på denne tur, men vær opmærksom på, at det er 
anstrengende at gå med rollator på græsunderlag. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. F18-97 
Maglesø 
Torsdag den 9. august kl. 10.00-17.00 
Hvis der er et sted, Danmark bugter sig i bakker og dale, så må det 
være lige her. Sådan skriver forfatter Roger Pihl om egnene omkring 
Maglesø, syd for Holbæk. Et lille men kompakt højdedrag, der fortjent 
har fået kælenavnet ”De sjællandske alper”. Vi starter med at køre til 
Holbæk vandrehjem, hvor vi nyder en dejlig frokost. Dernæst kører vi 
til Maglesø, og hvis der er energi og kræfter til det, går vi en lille tur og 
nyder den meget smukke natur. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. F18-98 
Gavnø – liljer og roser 
Fredag den 10. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører ned og ser smukke Gavnø, her i august med rosenpark og 
liljer. Vi har også adgang til det smukke kapel og slottets 
malerisamling, udover hele parken, som også rummer en sansehave og 
et sommerfugleland m.m. Vi finder hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris er 175/150 kr. (tur 50 kr. + entre 125/100 kr. – 
rabat mod forevisning af medlemskort til Ældresagen) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-99 
Mosede Fort 
Tirsdag den 14. august kl. 10.00-16.00 
Under græsvoldene bag fortets tunge jernport og tykke betonmure, 
venter overraskende historier og en spændende udstilling i det 
nyrenoverede fort. Her fortælles historier, som går ca. 100 år tilbage, 
til én tid hvor Danmark var på randen af krig. Vores frokost indtages i 
restauranten, der ligger lige ved siden af fortet og har en 
fantastiskudsigt d over vandet og de grønne plæner. 
Turens pris er 125 kr. (tur 50 kr. + entre 75 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

                      
 
Tur F18-100* 
Karen Blixen museet 
Onsdag den 15. august kl. 10.00–16.30 
Vi kører nordpå ad Strandvejen og spiser frokost med udsigt over 
Øresund. Derefter kører vi til Karen Blixen museet, hvor den ene af de 
to aktuelle særudstillinger hedder ”Blixens gæstebud”. Det er Karen 
Blixens køkken, der nu åbnes for første gang for publikum, og 
udstillingen viser bl.a. ting, der vedrører ”Babettes gæstebud”. 
Derudover byder Karen Blixen museet på lidt af hvert, så for jer der er 
godt gående, kan en tur i parken og til fuglereservatet også være en 
mulighed. 
Turens pris er 150 kr. (tur 50 kr. + entré 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-101 
Hundested og sandskulpturer 
Torsdag den 16. august kl. 10.00-17.00 
I det smukke skanseområde nordøst for Hundested havn ligger Knud 
Rasmussens hus. Det er en af byens største attraktioner. Huset 
fungerede som Knud Rasmussens arbejdshus, når han var i Danmark. 
Det er i dag indrettet som museum og mindestue for Danmarks 
berømte polarforsker. Vi besøger Hundested, ser sandskulpturer og 
finder et hyggeligt sted at spise frokost.  
Turens pris er 50 kr. Entre 60 kr. Sandskulpturer 45 kr. 
I alt for turen 155 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. F18-102 
Holbæk – Købstaden ved havnen 
Tirsdag den 21. august kl. 10.00–18.00 
Vi kører til Holbæk, og starter turen i byens havn på kur- og 
kulturcenteret, Sidesporet, hvor vi spiser frokost. Bagefter går vi tur i 
Holbæks hjerte, hvor vi på den brolagte hovedgade kan opleve en skøn 
blanding af hyggelig landsby og moderne købstad. Siden 2012 har byen 
arbejdet på at blive et åbent kunstmuseum med kunst på byens 
facader.  
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer  
 
 
Tur nr. F18-103 
Falkonergården  
Onsdag den 22. august kl. 10.30-17.30 
På Falkonergården kan du opleve den ældgamle falkonérkultur i 
levende live, se træningen af verdens smukkeste rovfugle i tæt 
samarbejde med falkonéren, som også vil fortælle om fuglenes liv, 
flyve- og jagtteknik. Forevisningen er udendørs i smukke omgivelser og 
gennemføres uanset vejret. Inden besøget kl. 14.30–16.00 spiser vi 
frokost i Fredensborg Golfklub. 
Turens pris er 160 kr. (tur 50 kr.+ entré 110 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-104 
Odsherreds Kunstmuseum, Asnæs 
Torsdag den 23. august kl. 10.00-17.00 
Odsherreds særprægede og varierede landskab udgør hovedparten af 
motiverne i kunstmuseets omfattende samling af Odsherredmalernes 
værker. Oplev, hvordan det høje lys og landskabet lige uden for døren 
er blevet fortolket figurativt og naturalistisk af blandt andre Kaj Ejstrup, 
Lauritz Hartz, Karl Bovin, Sigurd Swane og Th. Philipsen. Odsherreds 
Kunstmuseum ligger i hjertet af det naturskønne Odsherred med 
hjemsted i Hvide Hus i Asnæs. Vi finder et hyggeligt sted at spise 
frokost. 
Turens pris er 115 kr. (tur 50 kr. + entre 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. F18-105 
Hammer Mølle, Hellebæk 
Fredag den 24. august kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Hammermøllen, hvor vi også spiser en dejlig frokost. 
Hammermøllen er en vanddrevet mølle ved Hellebækken. 
Våbenproduktionen begyndte i 1601 i den nyetablerede hammermølle 
centralt i Hellebæk. Den nuværende mølle er fra 1765. Den var 
fortrinsvis benyttet til smedning af geværløb indtil 1870, hvor 
geværfabrikken blev nedlagt. Efter mere end 20 års 
restaureringsarbejde kunne Hammermøllen genindvies i 1982. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. F18-106 
Aftentur 
Tirsdag den 28. august kl. 16.30-21.00 
Turen går til Ishøj havn, hvor restaurant Sesa ligger lige ned til vandet 
og med den skønneste udsigt over havnen. Hvis vejret tillader, kan vi 
sidde ude og nyde hinandens selskab og forhåbentlig en lun 
sommeraften. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til mad og drikkevarer 
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Tur F18-107 
Grannys House 
Onsdag den 29. august kl. 12.30–17.00 
Vi kører ud omkring Utterslev Mose og drikker kaffe på Grannys House i 
Søborg. Caféen er kendt for deres dejlige kager. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til kaffe og kage (lidt dyrt, men lækkert) 
 
                          

 
 
 
Tur nr. F18-108 
Korsbæk 
Torsdag den 30. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur ud af Strandvejen, og målet er i dag Dyrehavsbakken. 
Vi besøger Korsbæk, hvor vi spiser frokost på Jernbanerestauranten. 
Det skal bemærkes, at prisen på frokost ligger i en lidt dyrere ende, 
end vi plejer. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18–109 
Rungsted Havn og Korsbæk 
Tirsdag den 4. september kl. 10.00–17.30 
Langs Øresund kører vi til Rungsted Havn. Frokosten spiser vi på en af 
havnens restauranter. På hjemvejen slår vi et smut om Bakken og 
besøger Korsbæk. Her slutter vi turen med mulighed for kaffe og kage 
omgivet af Grisehandlerens gård og Skjerns magasin.   
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-110 
Ninas Naturcafè 
Onsdag den 5. september kl. 10.30-16.30 
Vi kører til Ninas Naturcafè og får frokost/kaffe/kage, som vi nu har lyst 
til. Cafeen ligger smukt ved skoven Store Dyrehave og op ad en mark 
med får og lam. På hjemturen besøger vi en gårdbutik og køber måske 
lidt dejligt friske varer med hjem. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 
Tur nr. F18-111 
Vejleå Kirke 
Torsdag den 6. september kl. 10.00-17.00 
Ishøj by, som vi kender den i dag, er bygget omkring tre oprindelige 
landsbyer ved vandløbet Baldersbæk. Vi kører rundt i bydelen og 
besøger Vejleå Kirke. Det er en moderne kirke tegnet af Wohlert 
arkitekterne. Kunstneren Peter Brandes har stået for udsmykningen af 
kirken i mange forskellige materialer. Det drejer sig om glasmalerier, 
vægskulpturer, alter, altersølv, døbefont og dåbsfad. 
Efter besøget spiser vi frokost i Ishøj havn.  
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-112 
Kjøge Miniby 
Fredag den 7. september kl. 10.00-17.00 
Husene i Kjøge Mini-By er tro kopier af de huse, der lå i Køge By i 
årene omkring 1865, men bygget i størrelsesforholdet 1:10 af 
entusiastiske frivillige pensionister. Mange af Mini-Byens huse kan 
stadig ses og genkendes, hvis man går en tur i Køge By. Når man 
besøger Mini-Byen, kan man gå omkring i de arbejdende værksteder og 
forsikre sig om, at alt er hjemmelavet, det være sig mursten, teglsten, 
skorstene, tagrender, vinduer, døre og trapper. Byen, som 
færdigbygget skal bestå af ca. 1000 bygninger, er langt fra færdig, men 
med 565 bygninger på plads december 2017 er den for alvor begyndt 
at tage form, og i havnen kan man se en række modelskibe fra den tid. 
Vi finder et hyggeligt sted i Køge, hvor vi spiser vores frokost. 
Turens pris er 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

                            
 
Tur nr. F18-113 
Vand, skov og Blomsterberg konditori 
Tirsdag den 11. september kl. 12.00-16.00 
Turen går langs strandvejen, hvorfra vi kan se nogle af alle de nye 
bygninger, der skyder op i Svanemølle-området. Herefter går turen ind 
i skoven ved Klampenborg, og vi ender hos konditor Blomsterberg i 
Lyngby, hvor vi indtager vores kaffe og måske diverse lækkerier. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til kaffe og kage 
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Tur nr. F18-114** 
Miniferie 
Onsdag den 12. kl. 10.00 – fredag den 14. september kl. 17.00 
Vi kører gennem Sjælland og over Storebæltsbroen til smukke Fyn. Vi 
skal bo ved Odense og rundt og se det dejlige Nordfyn.  
 
Dag 1: 
Vi spiser frokost på Centralcafeen i Nyborg og kigger på Nyborg Slot, 
inden vi kører ind til Odense og ser Tidens Samling i Brandts 
Klædefabrik. Indkvartering og middag på Næsbylund Kro. 
 
Dag 2: 
Efter morgenmad kører vi mod Middelfart og ser det smukke område. 
Vi spiser frokost på Hindsgavl Slot og nyder de flotte omgivelser, inden 
vi kører til den hyggelige købstad Bogense, hvor vi drikker kaffe på Erik 
Menveds Kro i byens ældste hus. 
 

                        
Dag 3: 
Efter morgenmad kører vi langs Kertinge Nor og gennem hyggelige 
Kerteminde og Fyns hoved og spiser frokost på den smukt beliggende 
golfklub Great Northern, inden turen går hjemad med kaffestop 
passende sted, måske Korsør.  
 
Turens pris er 2400 kr. (inkl. transport, broafgift, 2 nætter på 
enkeltværelse, kaffe/the hver eftermiddag, 2 x 2 retters menu 
og 3 x frokost) 
HUSK penge til drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
Beløbet vil blive opkrævet ca. 1 måned før turen. 
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Tur nr. F18-115 
Slangerup Kirke og Gerlev Kro 
Tirsdag den 18. september kl. 10.00-18.00 
Vi kører til Hornsherred. Først besøger vi Slangerup Kirke, en af landets 
mest interessante. Oprindelig var den betydningsfuld på grund af byen, 
som var en vigtig søfartskøbstad i det 1500 århundrede. Vores 
digterpræst Thomas Kingo er født i byen og virkede også som præst i 
denne store kirke. Frokosten indtager vi på Gerlev Kro, inden 
hjemturen går langs Roskilde Fjord.  
Turens pris er 50 kroner 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-116 
Nivaagaard  
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Nivaagaards malerisamling byder på smukke mesterværker fra 400 års 
europæisk kunsthistorie og tilrettelægger også mange spændende 
særudstillinger. På dette tidspunkt drejer det sig om en stor udstilling 
med tegneren og illustratoren Jens Hage født i 1948 og især kendt fra 
sine karikaturer i Blæksprutten og Berlingske Tidende. På udstillingen 
præsenteres især et gensyn med de sidste årtiers vigtige begivenheder 
og personligheder i værker, der udstråler humor og 
menneskekundskab. 
Turens pris er 50 kr. (gratis entré)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-117 
Andelsbyen Nyvang 
Torsdag den 20. september kl. 10.00-17.00 
Vi sætter kursen mod Holbæk, hvor vi i dag besøger andelsbyen 
Nyvang. Vi rejser tilbage til vore oldeforældres tid og oplever fortiden 
lyslevende. Her er gammel brugs, savværk, skovhus, slagter, bager, 
smedje, mejeri og meget andet. Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi kan 
få noget godt at spise. 
Turens pris er 170 kr. (tur 50 kr. + entre 120 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-118 
Præstø 
Fredag den 21. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører ned gennem Sjælland og besøger den smukke by, som både er 
havneby og købstad. Havnen er stadig aktiv og er i dag et paradis for 
lystsejlere. Det var i Jungshoved-egnen lige udenfor Præstø, at 
gøngehøvdingen Svend Poulsen tilføjede fjenden svære tab under 
svenskekrigene i 1658-59. Vi finder dejligt sted at spise vores frokost. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer  
 
 

                
 
 
Tur nr. F18-119 
Fredensborg 
Tirsdag den 25. september kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Fredensborg slot og nyder, hvad vi kan af det smukke slot. 
Efter frokosten kører vi til Fredensborg museum, som bl.a. udstiller 
meget sjældne og smukke kunst fliser fra den nu nedlagte fabrik: 
Humlebæk og Nivå Flisefabrik. Museet har derudover en historisk 
skolestue samt en anselig samling af genstande fra landbosamfundet. 
Et lille og hyggeligt museum med udstilling fra tiden, der var engang. 
Turens pris er 50 kr. Entré gratis på museet 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur F18-120 
Vedbækfundene og Gl. Holtegård 
Onsdag den 26. september kl. 10.00–17.00 
Vedbækfundene stammer fra den sene jægerstenalder for 7000 år 
siden. Ud over grave rummer udstillingen fund af redskaber, smykker 
samt knogler fra nedlagte dyr i Vedbæk Maglemose. Endvidere får vi et 
indtryk af naturen og dyrelivet dengang. Vedbækfundene har til huse 
på Gl. Holtegård, og hvis vejret tillader det, går vi en tur i Gl. 
Holtegårds barokhave. Vi spiser frokost i Spiseriet Gl. Holtegård. 
Turens pris er 65 kr. (tur 50 kr. + entré 15 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-121 
Fakse Kalkbrud 
Torsdag den 27. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører ad smukke veje mod Sydsjælland, hvor vi skal se Fakse 
kalkbrud. Hvis der er stemning, kan man gå en lille tur der. Når du går 
ned i kalkbruddet, befinder du dig på bunden af et 63 mio. år gammelt 
hav. Her svømmede hajer, krokodiller og blæksprutter rundt mellem 
smukke koraller. Vi indtager frokosten på Restaurant Ko og co. i Fakse 
Ladeplads og måske en kop kaffe senere, hvis tiden tillader. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-122 
Anna kirke på Nørrebro 
Tirsdag den 2. oktober kl. 10.00-17.00 
Midt blandt Nørrebros ejendomme ligger Anna Kirke og har gjort det de 
sidste 100 år. Den oprindelige kirke blev for lille, og derfor byggede 
man den nuværende kirke på 1. salen ovenpå den gamle. Der er 
elevator. Efter besøget kører vi til Skovshoved Havn og spiser frokost. 
Havnen består nu af 2 havne efter en stor ombygning med indvielse 
sidste år.  
Turens pris er 50 kroner 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-123 
Arken – van Gogh 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00–16.00 
Vi skal til Ishøj og se den spændende særudstilling om van Gogh. 
Museet viser udover sin faste samling også spændende udstilling om 
J.F. Willumsen. Vi finder hyggeligt sted til vores frokost. 
Turens pris er 200 kr. (tur 50 kr. + (forhøjet) entre 150 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-124 
Rudolph Tegners museum 
Torsdag den 4. oktober kl. 10.00-16.00 
I Rusland tæt ved den nordsjællandske kyst ligger Rudolph Tegners 
museum og statuepark. I parken står kunstneren Tegners skulpturer 
med lyng, himmel og hav som baggrund, og det 100 år gamle museum 
er en ikonisk bygning af jernarmeret beton. Museets store sale rummer 
Tegners poetiske, bastante og smukke værker. Vi finder et sted i 
nærheden, hvor vi indtager noget lækker mad. 
Turens pris er 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-125 
Kunstnerparret bag Fulby.com ved Sorø  
Fredag den 5. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører ned og besøger Hans og Birgitte Börjeson, som i mere end 50 
år har produceret smuk keramik med stemplet Fulby, som er navnet på 
den sjællandske landsby, hvor de har boet og arbejdet siden 1963.  
Siden de mødte hinanden i et af Englands rige keramiske områder, 
Cornwall, hvor de begge arbejdede på Crowan Pottery hos Harry og 
May Davis, har Hans og Birgitte Börjeson evnet at videreudvikle det 
bedste fra denne tradition. Mange forbinder først og fremmest Fulby-
keramik med saltglaseret stentøj. Før besøget spiser vi frokost et 
hyggeligt sted. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-126 
Efterårstur 
Tirsdag den 9. oktober kl. 12.00-17.00 
En rigtig hyggetur ud i efteråret. Undervejs finder vi både en café samt 
en gårdbutik, der nu forhåbentlig bugner af egne lækre produkter. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur F18-127 
BLOX og Nordhavnen 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00–17.00 
Vi kører til BLOX-komplekset, der ligger mellem Vester Voldgade, 
Christiansbrygge og Frederiksholms Kanal. Ved indvielsen i foråret fik 
bygningen blandede anmeldelser. Så nu får du mulighed for selv at 
danne dig et indtryk af bygningen, der er bygget hen over og neden 
under Christians Brygge, samt af den nyetablerede Bryghuspladsen. Vi 
ser bygningen udefra, og tager derefter elevatoren ned i passagen, der 
befinder sig 2 etager under gadeniveau, for at danne os et indtryk af 
konstruktionen. Vi spiser frokost et rart sted, og kører herefter til den 
nye bydel Nordhavn. Her drikker vi kaffe i restaurant Silo, der ligger på 
17. etage i den ombyggede ”Hvad drikker Møller”-silo (der er elevator), 
og nyder den helt specielle udsigt over København. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost, drikkevarer og kaffe 
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Tur nr. F18-128 
Roskilde Museum 
Torsdag den 11. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi skal besøge Roskilde Lokalmuseum, som holder til i to af byens 
markante historiske huse, Sukkerhuset og Liebes Gård. Vi spiser 
frokost på den hyggelige nyere museumsrestaurant, hvis vægge, loft 
og lamper er dekoreret og designet af Roskildes store kunstner Peter 
Brandes. Restauranten ligger prismæssigt i den højere ende. På vores 
tur igennem den gamle by kommer vi også forbi de tre – 5m høje – 
krukker på Hestetorvet, skabt af Peter Brandes. 
Turens pris er 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

                  
 
 
Tur nr. F18-129 
Løvfald i Hareskovene 
Tirsdag den 16. oktober kl. 10.00-17.00 
Efteråret er kommet, og de løvfældende træer står med deres 
mangfoldighed af gyldne farver. Vi kører gennem Hareskovene, både 
den lille og den store. Undervejs spiser vi frokost. Vi besøger også 
Stengårdens Økologiske Gårdbutik i Bregnerød.  
Turens pris er 50 kroner.  
Husk penge til frokost og drikkevarer  
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Tur nr. F18-130 
Sorø kunstmuseum 
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00–17.00 
Museets samling rummer over 2000 værker af de vigtigste kunstnere i 
den danske kunsthistorie igennem 350 år, en samling russisk kunst fra 
1870 – 1930 samt landets største og fineste samling af smukke 
russiske ikoner fra år 1500 til 1900. Men museets stolthed her i 
efteråret er vandreudstillingen ”Guld og grønne skove” med en 
perlerække af danske værker fra Ordrupgaards kunstsamling. 
Ordrupgaard har 100 års fødselsdag i år, men har midlertidigt lukket på 
grund af nybyggeri, og har valgt at fejre begivenheden med denne 
vandreudstillling, som ikke vises andre steder på Sjælland end netop i 
Sorø.  
Turens pris er 130,00 kr. (tur 50 kr. + entré 80 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-131 
Restaurant Tårnet 
Torsdag den 18. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur gennem vores dejlige hovedstad, forbi historiske 
bygninger, inden vi indtager frokosten på Restaurant Tårnet, 
Christiansborg. Prisen er i den dyre ende. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-132 
Roskilde Domkirke 
Fredag den 19. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Roskilde og besøger Roskilde Domkirke, som rummer så 
megen historie. Det er den kirke i verden, der har flest kongelige 
begravet. Vi får en guidet rundtur i den smukke kirke. Efter besøget 
finder vi et hyggeligt sted at spise, inden vi kører hjemad og nyder den 
smukke natur omkring Roskilde. 
Turens pris er 190 kr. (tur 50 kr. + entre + rundvisning 140 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-133 
Aftentur 
Tirsdag den 23. oktober kl. 16.30-21.00 
På Fisketorvet ligger restaurant Bryggen 89, som udover lækker mad 
også kan servere Københavns bedste udsigt, ud over Islands Brygge og 
de københavnske kanaler. Lad os nyde hinandens selskab samt denne 
spektakulære udsigt. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til mad og drikkevarer 
 
 
Tur F18-134 
Løvfaldstur  
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00–17.00 
Vi kører ud for at opleve efterårsskovenes mange farver. Om vi kører 
ad Kongevejen forbi Geelskov, Rude Skov, Tokkekøb Hegn og Store 
Dyrehave eller op til Eremitageslottet og videre til skoven omkring 
Raadvad og Brede; eller ad Strandvejen til Hellebæk-området vil tiden 
vise. Vi finder et dejligt sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-135 
Flynderupgård 
Torsdag den 25. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører mod Espergærde, hvor vi besøger museet, der viser 
landkulturen og kulturlandskabet udenfor byen, historien om bøgerne 
og fiskernes liv og levned. Museet ligger smukt ved Egebæksvang skov. 
Vi finder et hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris er 85 kr. (tur 50 kr. + entre 35 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-136 
Jesuskirken 
Tirsdag den 30. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi går i brygger Carl Jacobsens fodspor og starter med et besøg i 
Jesuskirken. Kirken blev opført med formål, dels at være den 
smukkeste kirke i København og dels at være en kirke til ære for 
familien. Kirken er inspireret af Carl Jacobsens mange besøg i italienske 
kirker. Den er overdådigt udformet, ikke mindst med sine 82 
marmorsøjler. Vi kører gennem den nye Carlsberg bydel og spiser 
frokost undervejs på turen. 
Turens pris er 50 kroner.  
Husk penge til frokost og drikkevarer  
 

                     
 
Tur nr. F18-137** 
Cirkusmuseet 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Det er et lille hyggeligt museum, hvor man kan gå på opdagelse i 
gammel cirkus-historie, og det er med sin samling af mere end 100.000 
forskellige effekter det største af sin art i Nordeuropa. Det rummer bl.a. 
billeder, plakater, kostumer, rekvisitter, cirkusprogrammer, avisudklip 
og man kan finde ud af hvordan tryllekunstneren Truxa og hans kone 
Gurli udførte deres tankelæsernumre, fordi ægteparret har doneret 
mange af deres genstande til museet. Efter besøget spiser vi frokost i 
restaurant Fregatten i Hundige Havn. 
Turens pris er 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) Der er rabat for 
medlemmer af Ældresagen. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-138 
Bromølle Kro 
Torsdag den 1. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur ud og nyder vores frokost på Bromølle Kro, som er 
omgivet af skov og Åmose Å. Kroen har en historie, der fører helt 
tilbage til år 1198, og det er derfor den kro i Danmarks historie, der har 
været drevet længst. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-139 
Nivaagaard 
Fredag den 2. november kl. 10.00-16.00 
Vi besøger igen smukke Nivaagaard, som har særudstilling med 
tegneren og illustratoren Jens Hage (f. 1948), kendt fra Blæksprutten 
og Berlingske. Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes 
Hage (1842-1923). Jens Hage fylder 70 år i 2018. Med udstillingen 
sætter museet et overordnet fokus på humor og karikaturens rolle i 
kunst og kultur. Vi spiser frokost på Restaurant Trekosten og kigger ind 
i Røde Kors butikken i Hørsholm, hvis der bliver tid til det. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-140 
Nyboders Mindestuer 
Tirsdag den 6. november kl. 10.00-15.00 
Vi besøger Nyboder og får en guidet rundvisning og hører om den nye 
bydel, som blev opført af Chr. IV til flådens folk. En bydel som stadig 
kun er beboet af borgere med tilknytning til forsvaret. Vi spiser frokost 
på en hyggelig restaurant i denne smukke del af København. 
Turens pris er 115 kr. (tur 50 kr. + 65 kr. rundvisning incl. 
entre) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur F18-141 
Roskilde og Peter Brandes 
Onsdag den 7. november kl. 10.00–17.00 
Turen går til Roskilde, hvor kunstneren Peter Brandes (født 1944) har 
sat sit markante præg både i byrummet og inde i Roskilde Domkirke. 
Det drejer sig om: hans 3 meget store keramiske krukker på 
Hestetorvet, bronzedørene i den såkaldte Kongeport i Roskilde 
Domkirke, samt Domkirkens Sankt Andreas Kapel, der er tænkt som en 
lille kirke i den store kirke, og som Peter Brandes takkede ja til at 
nyindrette samtidig med at han fik til opgave at lave bronzedørene til 
den nye Kongeport til kirken. Begge dele blev indviet i 2010. 
Inden besøget i kirken spiser vi frokost et sted i Roskilde bykerne. 
Turens pris er 110 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-142 
Herstedøster/-vester og Ole Rømer 
Torsdag den 8. november kl. 10.00-16.00 
Kroppedal Museum har til huse i Tåstrup. Her kan vi blive klogere på 
verdensrummets mekanik og astronomernes mangfoldige liv. 
Udstillingen er centreret omkring Ole Rømer og dansk astronomi, 
begyndende med Tycho Brahe. Gratis entre. Herstederne er blandt de 
ældste og bedst bevarede landsbyer i Københavns omegn. Vi kører 
rundt, ser på de maleriske bydele og spiser frokost undervejs.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-143 
DieselHouse 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-16.30 
Til lyden og lugten af arbejdende motorer kan vi i dette 
oplevelsescenter følge dieselteknologiens udvikling fra slutningen af 
1800-tallet til nutiden. En udstilling i 3. etager, og der er elevator. Her 
kan vi opleve B&W skibsværfts udvikling i mere end 160 år. Der er 
modeller af værftets mange skibe gennem tiderne og meget andet end 
diesel at opleve. DieselHouse ligger i SV kvarteret, og vi bliver i byen 
og spiser frokost.  
Turens pris er 50 kroner.  
Husk penge til frokost og drikkevarer  
 
 
Tur nr. F18-144 
Besøg i nyeste Røde Kors butik 
Onsdag den 14. november kl. 10.00–16.30 
I foråret 2018 åbnede Røde Kors en ny og stor forretning på 
Amagerbrogade 139, som vi vil aflægge et besøg. Efter besøget spiser 
vi frokost på café Hanne i Kastrup. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-145 
Gilleleje og Far til fire 
Torsdag den 15. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur nord på mod Gilleleje og omegn. Vi kører lidt rundt og 
ser os omkring i området. Derefter indtager vi frokosten på restaurant 
Far til fire. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-146 
Aftentur – middag på italiensk restaurant  
Fredag den 16. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører til Søborg og spiser en hyggelig middag på restaurant 
Rugantino. Rugantino drives af den italienske kok Antonio Martinelli. 
Både stedet, maden og stemningen emmer af Sydeuropa, og man får 
følelsen af at spise mad i stuerne i et italiensk hjem, når man er i 
Rugantinos omgivelser. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer  
 
 
Tur nr. F18-147 
Nisseland i Mørkøv 
Tirsdag den 20. november kl. 10.00-16.00 
Her findes ca. 2.000 m2 slaraffenland med alt, hvad hjertet kan 
begære af nisser plus andet godtfolk samt mange ting, du ikke ser 
andre steder. Vi spiser frokosten i butikkens cafe, så alle har tid og 
mulighed for at få kigget sig omkring. 
Turens pris er 145 kr. (tur 50 kr. + entre 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur F18-148 
Heerup Museet + Irmabyen i Rødovre 
Onsdag den 21. november kl. 10.00–17.00 
Vi kører til Heerup Museet, der i efteråret viser særudstillingen 
”Atomblomster – Heerup og Den Kolde Krig”. Selv om titlen er dyster, 
er der som altid i Heerups kunst plads til håbet og kærligheden. 
Efter at have spist frokost et rart sted, kører vi ud og ser hvordan den 
nye bydel IrmaByen, der kommer til at rumme 1000 boliger, har taget 
form. Byggeriet startede i 2016, efter at Irma i 2012 var flyttet fra 
deres mangeårige hovedsæde på Korsdalsvej til COOPs domicil i 
Albertslund. De fleste af Irmas bygninger er blevet revet ned, men det 
ikoniske Kaffetårnet står der fortsat og fungerer nu som nyt vartegn 
ikke blot for IrmaByen men for hele Rødovre kommune. Hvis der er tid 
og stemning for det, gør vi holdt og får en kop kaffe i Kaffetårnet. 
Turens pris er 80 kr. (tur 50 kr. + entre 30 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F18-149 
Julefrokost 
Torsdag den 22. november kl. 10.00-17.00 
Vi sætter kursen mod Lynge kro, hvor vi spiser julefrokost. Efter 
frokosten kører vi mod København, ser juleudsmykningen på Hotel 
d’Angleterre og den oplyste by. 
Turens pris er 239 kr. (tur 50 kr. + frokost 189 kr.)  
Husk penge til drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-150 
Plantorama i Vallensbæk 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
1. søndag i advent er på vej, så det er tid til gran og juleudstillinger. Vi 
kører til Vestegnen og besøger Plantorama. Havecenteret er julepyntet 
og byder på mange fristelser. Frokosten spiser vi i Vallensbæk Havn. 
Undervejs på turen frister det måske med et holdt ved Spangsberg 
Chokolades outlet i Tåstrup.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer  
 
 
 



Frederiksberg                                                                                                              August, september, oktober, november 2018 

30 

 

Tur nr. F18-151 
Silkegrønt i Sorø 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-17.00 
Silkegrønt er Danmarks største specialforretning med kunstige 
blomster, fremstillet så smukt, at man ofte må helt hen og røre ved 
dem for at forvisse sig om, at de nu også er kunstige. På dette 
tidspunkt vil der være mange juleblomster og diverse juledekorationer, 
men hvis du foretrækker at lave dem selv, har de også et stort udvalg 
af alt det, du skal bruge. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-152 
Amager rundt 
Torsdag den 29. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur på Amager, ser bl.a. 8-tallet, som arkitekt Bjarke Ingels 
har stået for. Kigger lidt på de forskellige nybyggerier, kører en tur 
omkring Christianshavn og indtager frokosten i Dragør på Cafe 
Espersen. Er der stemning for det, kører vi til Skottegårdscentret og får 
deres dejlige kaffe og æbletærte. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F18-153 
Amager Museum 
Fredag den 30. november kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge det julepyntede Amager Museum. Amagermuseet består 
af to firlængede gårde. Bygningerne er beliggende i St. Magleby også 
kendt som ”Hollænderbyen” på grund af de nederlandske (hollandske) 
indvandrere, der kom til Amager i 1500-tallet. Vi spiser en hyggelig 
frokost i Dragør. 
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 
 
 
 

 


