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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 
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 

Programmet er delt i to dele 
For at sikre at så mange som muligt får glæde af vores ture, har vi denne 
gang opdelt programmet i to dele.  
 
Første del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i 
april/maj, plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 15. marts Kl. 10.00-13.00  
på telefon: 41 96 11 11 

 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
Anden del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i 
juni/juli plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 17. maj Kl. 10.00-13.00 på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
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Efter tilmeldingsdagene 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. 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 
 

 
 
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. 
 
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 næste side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. Ved 
tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
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NV18-30  3-4  Orø    

NV18-31  4-4  African Jewelry Shop           

NV18-32  11-4  Kalundborg Kirke    

NV18-33  13-4  Karrebæksminde& Enø    

NV18-34  17-4  Grand Vue aftentur    

NV18-35  18-4  Røde Kors I Herlev    

NV18-36  25-4  Frokosttur til Ishøj Havn    

NV18-37  27-4   St. Bededag Orø over 
Holbæk 

   

NV18-38  1-5  Karrebæksminde og 
Toksværd 

   

NV18-39  2-5  Kulhuse    

NV18-40  9-5  Køge Miniby    

NV18-41**  11-5  Sejltur m/s Friheden    

NV18-42  15-5  Ringsted    

NV18-43  16-5  Røde Kors i Gilleleje    

NV18-44  23-5  Frokost I Brøndby Strand     

NV18-45  25-5  Gavnø Blomsterpark    

NV18-46  29-5  Røde Kors I Hørsholm    

NV18-47  30-5  Dyrehavsbakken    

            Program 2. del    

NV18-48**  6-6  Sejltur m/s Friheden    

NV18-49  8-9-
10-6 

          Miniferie 
     Vestfyn Assens 

   

NV18-50  12-6  Vig    

NV18-51  13-6  Selsø Slot    

NV18-52  20-6  Blomster-Jensen indtager  

Nivaagaard  

   

NV18-53  22-6  Gilleleje    

NV18-54  26-6  Præstø    

NV18-55  27-6  Horserød Lejren museum    

NV18-56  4-7  Esrum Kloster    

MV18-57  6-7  Thorsvang 

Samlermuseum I Stege 

   

NV18-58  10-7  Gilleleje    

NV18-59  11-7  Nyord og Stege    

NV18-60**  15-7  Hedeland Veterantog    

NV18-61  20-7  Orø    

      

      

Tur nr. Dato Destination Ønsker 
Tilmel- 
ding 

Venteliste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i april 

og maj 2018 og du kan tilmelde dig til: 
 
 

 
       2 ture og 
 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 

Torsdag den 15. marts 2017 
kl. 10.00-13.00 

 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-30  
Orø 
Tirsdag den 3. april kl. 9.30-17.00 
Vi tager en tur til Orø. Sejlturen tager 15 minutter. Frokosten (stegt 
flæsk med persillesovs), tager vi i Forsamlingshuset. Efter frokost kører 
vi en tur rundt på øen og vender tilbage, hvor eftermiddagskaffen og 
æblekagen venter. 
Bagefter går turen tilbage til København. 
Turens pris 230 kr.(tur 50 kr.+ sejltur samt frokost, kaffe og 
kage 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 

Tur nr. NV18-31  
African Jewelry Shop i Hårlev  
Onsdag den 4. april kl. 10.00-17.00 
Vi tager sydpå til Køge Torv, hvor vi kan gøre indkøb på 
onsdagsmarkedet. Derefter kører vi til frokost på Køge Golfklub og 

videre til Hårlev. Vi besøger her Kazuri Scandinavia, der vil vise os den 
store udstilling af unikke håndlavede keramiske smykker, der er 
fremstillet på et værksted på Karen Blixens Farm i Kenya med godt 300 
ansatte kvinder. Der er rig mulighed for at gøre et godt køb. 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. NV18-32 
Kalundborg kirke og Buerup kunsthåndværk  
Onsdag den 11. april kl. 10.00-17.30 
Vi kører til Kalundborg og besøger Vor Frue Kirke og kirkegård. Kirken 
er omkring 800 år gammel og bygget af Esbern Snare. Den har 5 tårne 
og er en seværdighed, der skal ses. På kirkegården er der en beskeden 
sten med navnet Rose, det er Blegdammens Rose og forfatteren til 
”hænderne”, som er begravet der. Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi 
spiser frokost. Derefter kører vi til butikken i Buerup med 
kunsthåndværk, hvor vi drikker eftermiddagskaffe. 
Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

https://www.google.dk/url?url=https://africa-facts.org/african-jewelry-2/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwipovqPxr7ZAhWI-KQKHUzRB5oQwW4IFTAA&usg=AOvVaw1OGFdWRshXsYH8tPMgattj
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Tur nr. NV18-33 
Karrebæksminde og Enø  
Fredag den 13. april kl. 10.00-17.00 

Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost på Kanalkroen. Efter frokost 
tager vi en rundtur på Enø og et evt. besøg hos den kendte Enø Bager.  
Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. NV18-34 

Aftentur 
Tirsdag den 17. april kl. 16.30-21.00 
Aftentur, hvor vi spiser hos Grand Vue på Fisketorvet. 
Her er der smuk udsigt til havnen og den nye del af København. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
Tur nr. NV18-35 
Røde Kors butik i Herlev  
Onsdag den 18. april kl. 11.00-15.00 

Vi besøger Røde Kors genbrug på Bangs Torv i Herlev, derefter finder vi 
et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. Så kører vi til Bispebjerg 
kirkegård, hvor vi håber, vi kan nyde det flotte syn af kirsebærtræerne i 
fuldt flor. 
Turens pris 50. kr.                                                                             
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
                          

Tur nr. NV18-36  

Frokosttur til Ishøj havn 
Onsdag den 25. april kl. 11.00-15.00  
Vi kører en tur til Ishøj Havn, hvor vi ser på Arken, og hvis vejret er til 
det, tager vi et kik ned på klitterne og stranden. Vi spiser frokost på 
restaurant Kabyssen. 
Turens pris 50. kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer

https://www.tripadvisor.dk/LocationPhotoDirectLink-g189541-d207226-i127343719-Arken_Museum_of_Modern_Art-Copenhagen_Zealand.html
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Tur nr. NV18-37 
St. Bededag-Orø over Holbæk 
Fredag den 27. april kl. 09.30-17.00 

Vi tager over Roskilde til Holbæk. Her skal vi med færgen til Orø, en 
dejlig sejltur der tager ca. 30 minutter. Vi spiser frokost på den 
genåbnede Orø Kro. Efter frokost kører vi en kort rundtur på øen, før vi 
atter tager færgen til Holbæk og hjemtur.  
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + 50 kr. til færge) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. NV18-38  

Karrebæksminde og Toksværd 
Tirsdag den 1. maj kl. 10.00-17.00 

Vi tager en tur til Karrebæksminde og Toksværd Planteskole 

Vi spiser frokost på Kanalkroen i Karrebæksminde, og ser 

hvad de har. Efter frokost kører vi til havecentret i Toksværd, 

hvor de har mange ting at se på. Det er virkelig en oplevelse.  
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. NV18-39 

Kulhuse 

Onsdag den 2. maj kl. 10.00-17.00 
Vi tager ad små veje over Frederikssund til Kulhuse og med færgen 
over til Sølager og videre til Hundested Kro, hvor vi spiser frokost. 
Hjemturen går over Frederiksværk og Hillerød.  
Turens pris 100. Kr. (tur 50 kr. + 50 kr. færge)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

https://www.google.dk/url?url=https://da.wikipedia.org/wiki/Karreb%C3%A6ksminde&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwissrfHyr7ZAhVJ6KQKHS8NCuEQndQBCGkwCg&usg=AOvVaw1IAbzVv5yHf4Km2oEb8F3b
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Tur nr. NV18-40 
Køge Mini by 
Onsdag den 9. maj kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, 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, alt 
er bygget i størrelsesforholdet 1:10 af frivillige medarbejdere. I havnen 
kan man se en række modelskibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig 
over den akkuratesse, der er lagt for dagen, og for den yngre 
generation er det som at gå i en hel by af dukkehuse. Vi finder et 

hyggeligt sted i omegnen, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 100. kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. NV18-41**        
Sejltur med M/S Friheden 
Fredag den 11. maj kl. 09.30-18.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld til Næstved. Her går vi 
ombord i turbåden M/S Friheden, der sejler forbi Gavnø til Enø, her er 
der et kort ophold med mulighed for køb af friske fisk, før turen går 
tilbage til Næstved. På udturen serveres 2 stk. kaptejnens smørrebrød 

og på hjemturen serveres kaffe.  
Turens pris 300 kr. (tur 50 kr. + sejltur, 2 stk. smørrebrød og 
kaffe 250 kr.)  
Husk penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. NV18-42 
Ringsted 
Tirsdag den 15. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører gennem det Sjællandske landskab til Ringsted. 
Hvis stemningen er til det, kan vi gå ind i Sct. Bendts kirke, før vi 
spiser frokost på Rådhuskroen. Bagefter besøger vi ”Ringsted Outlet” 
Der er Danmarks eneste rigtige Outlet Village. Der er i dag 42 
mærkevare Outlets, og her er prisen optil 70 % billigere end i andre 
butikker. 
Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. NV18-43 

Gilleleje og besøg i Røde Kors butik  
Onsdag den 16. maj kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Hillerød, Fredensborg til Gilleleje, hvor vi besøger Røde 
Kors butikken. Vi finder et sted til frokost og får her tid til indkøb af 
friske fisk på havnen. Hjemturen går over Helsingør og ad 
Strandvejen. 
Turens pris 50.kr.  

Husk også penge til drikkevarer. 

 

Tur nr. NV18-44 
Frokost i Brøndby Havn 
Onsdag den 23. maj kl. 11.00-15.00 
Vi sætter kursen mod Brøndby Havn, hvor vi spiser frokost på 
restaurant Albatrossen. Restauranten ligger på første sal i Brøndby 
Strands Sejlklubs klubhus, hvor du har det flotteste overblik over 
havnen og ned langs kysten i Køge Bugt. 
Turens pris 50. kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-45  

Gavnø Blomsterpark 

Fredag den 25. maj kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi spiser frokost på Restaurant Mona Lisa.  
Herefter tager vi ud til Gavnø, her skal vi besøge den smukke 
blomsterpark. 
Turens pris 175 kr. (tur 50 kr. + entré 125 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. NV18-46 
Røde Kors Hørsholm 
Tirsdag den 29. maj kl. 10.00-16.00 

Vi kører en tur op ad Strandvejen til Røde Kors butikken i Hørsholm for 
at se om der er noget spændende at shoppe. 
Inden besøget spiser vi frokost et hyggeligt sted, og som afslutning på 
dagen, finder vi et sted at drikke kaffe. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. NV18-47 
Dyrehavsbakken 
Onsdag den 30. maj kl. 12.00-17.00 

Vi tager til Bakken og drikker kaffe i Korsbæk 
Turens pris 50.kr.  

Husk også penge til drikkevarer. 
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       Anden del af programmet: 
 

Her finder du ture som kører i juni og  
og juli 2018 og du kan tilmelde dig til: 
 

2 ture og 
3 ture på venteliste 

 

Tilmelding: 
 

Torsdag den 17. maj 2018 

kl. 10.00-14.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 



Nordvest april, maj, juni, juli,  2018 

20 

 

 

 

Tur nr. NV18-48 **              

Sejltur med M/S Friheden 
Onsdag den 6. juni kl. 10.00.17.30 

Vi kører til Næstved og går ombord på det gode skib M/S Friheden,  
som sejler os ud gennem kanalen til de smukke områder omkring 
Gavnø, Karrebæk og Enø. På Enø gør vi et kort ophold, hvor vi besøger 
Enø bageren, her køber vi brød til kaffen på tilbageturen, måske bliver 
der også tid til at købe fisk. Under turen serveres 2 stk. af kaptajnens 
smørrebrød og kaffe.  
Turens pris kr. 300 kr.(tur 50 kr.+ sejltur, 2 stk. smørrebrød 
samt kaffe 250 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://www.google.dk/url?url=https://www.sydkystdanmark.dk/rundfart-friheden-gdk1058954&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwivuPSz5b7ZAhWNsKQKHZlkDysQwW4IFTAA&usg=AOvVaw3UQ9sGal8dticzZ_1hgayE
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Tur nr. NV18-49  
Miniferie 08-09-10  juni Vestfyn og Assens 
Fredag den 08. juni kl. 9.00 
Efter endt opsamling tager vi over Sjælland, Storebæltsbroen til 
Odense, her spiser v i frokost. Efter frokost besøger vi Damgaard-
Lauritsen Antik kendt fra guld på slottet. 
Vi kører videre til vort hotel de næste to nætter, Markussens Hotel i 
Assens. Kaffe/te ved ankomsten. 
Indkvartering i enkeltværelser med bad/toilet. 
Der er elevator på hotellet. 
Kl. 19.00 får vi en tre retters menu inkl. drikkevarer. 

 
Lørdag den 09. juni 
Kl. 08.00 morgenbuffet 
Kl. 10.00 afgang langs Lillebælts kyst til Harridslevgård Slot ved 
Bogense. Slottet stammer fra 1606 og byder på en spændende kulturel 
oplevelse. Vi får en guidet rundvisning, og spiser frokost i slottets 
storkøkken. Herefter retur over Vissenbjerg til vort hotel. 
Kl. 19.00 får vi en tre retters menu inkl. drikkevarer. 
 
Søndag den 10. juni 

Kl.08.00 morgenbuffet. 
Kl. 10.00 afrejse. 
Vi kører ad små veje over Fyn, ophold ved Storebæltsbroen og videre 
til Sjælland til kombineret frokost-aftensmad et sted på vejen. 
Kl. 18.00 ca. ankomst til København, og en dejlig ferie er slut. 
 
Turens pris er kr. 2.450.00 alt inklusive. 
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Tur nr. NV18-50 
Vig 
Tirsdag den 12. juni kl. 10.00-17.00 
Vi kører en dejlig tur gennem det smukke landskab til Vig, hvor vi 
spiser frokost på Restaurant Aladdin. Hvis vi har tid og lyst drikker vi 
eftermiddags kaffe på cafe Det gyldne brød i Vallensbæk 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. NV18-51 

Selsø Slot 

Onsdag den 13. juni kl. 10.00-17.00 
Vi besøger det glemte slot, hvor vi får en guidet omvisning. Herefter 
tager vi til lidt sen frokost på Gerlev Kro. Hjemturen går over 
Frederikssund.  
Turens pris 200 kr. (tur 50 kr. + 150 kr. for entré og 
omvisning).  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. NV18-52  
Blomster-Jensen indtager Nivaagaard 
Onsdag den 20. juni kl. 10.00-17.00 
Hvis du elsker blomster, så tag med på en tur til Nivå. Her slår 
Nivaagaards Malerisamling nemlig dørene op for en storstilet udstilling 
om J.L. Jensen (1800-1856) – også kaldet Blomster-Jensen. Han var 
den førende blomstermaler i guldalderen. Han viede hele sit liv og sin 
karriere til at skildre overdådige buketter i glødende farver og 
opstillinger af sanselige frugter. Udstillingen vil være den første i nyere 
tid af Blomster-Jensen og den største nogensinde. Hvis vejret er til 
det, besøger vi parken, der er udlagt som romantisk have med store, 
gamle træer og et væld af rododendron. 
Undervejs spiser vi frokost 
Turens pris 50. kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-53 
Gilleleje  
Fredag den 22. juni kl. 10.00-17.00 

Vi kører over Hillerød til Gilleleje, her spiser vi frokost på restaurant 
”Far til fire”. Herefter en rundtur på havnen med mulighed for at købe 
fisk. Hjemtur over Helsingør og Strandvejen. 
Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. NV18-54  
Præstø 
Tirsdag den 26. juni kl. 10.00-17.30 

Præstø er en hyggelig lille handelsby. De gamle huse dominerer 

gadebilledet i de gamle, snoede gader. 

Thorvaldsen gæstede ofte egnen, hvor han skabte mange af 

sine berømte værker i et atelier, der stadig eksisterer på Nysø 

gods, der er kendt for sin fine kunstsamling. 

Vi finder et godt sted til vor frokost 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. NV18-55 

Horserødlejrens Museum  
Onsdag den 27. juni kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Hillerød til Horserød, hvor vi får en rundvisning på 
museét og et foredrag om lejrens historie fra 1917 - 1947. Herefter 
går turen til lidt sen frokost på Café Strandhuset i Nivaa Havn. Hjemtur 
ad Strandvejen.  
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-56 

Esrum Kloster 
Onsdag den 4. juli kl. 10.00-17.30 
Esrum Kloster er fra år 1151 og ligger i et skønt landskab nord fra 
Esrum sø. Der er en permanent udstilling om cisterciensernes 
tilknytning til klosteret. Vi besøger den skønne klosterhave, der har et 
stort udvalg af lægeurter fra middelalderen og på det lille apotek, kan 
man se anvendelsen af disse urter. Vi spiser frokost på klosteret enten 
på Mølle cafeen eller i Klosterkælderen. Hvis man vil se udstillingen på 

1. sal, koster det 50 kr. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. NV18-57  

Thorsvang Samlermuseum i Stege  

Fredag den 6. juli kl. 09.30-17.00 

Vi tager sydpå til Stege, hvor vi besøger Thorsvang. Her kan man 
opleve en verden af i går med en tur gennem de spændende butikker 
og værksteder. Vi spiser frokost på Café Tot. Hjemtur over Bogø. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entré og buffet 170 kr.)     
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. NV18-58 
Gilleleje 
Tirsdag den 10. juli kl. 10.00-16.00 

Vi kører af strandvejen til Gilleleje og håber på, at vi får en dejlig 
sommerdag ved strand og vand. Frokost spiser vi hos Far til 4 
Har man lyst til at få fisk med hjem, kan der handles i havnen 

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



Nordvest april, maj, juni, juli,  2018 

25 

 

 

 
Tur nr. NV18-59 
Nyord og Stege 

Onsdag den 11. juli kl. 09.30-18.00 
Vi tager over Køge, Præstø, Kalvehave over broen til Stege, her spiser 
vi frokost på torvet på Café Frederik VII. Efter frokost tager vi til 
Nyord, hvor vi drikke kaffe på den hyggelige Lollesgaard. Vi besøger 
kirken og Noorbohandelen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 

 

 

Tur nr. NV18-60**  
Hedeland Veterantog 

Søndag den 15. juli. juli kl. 10.00-16.00 
Vi tilbyder en 5 km. lang togtur gennem det tidligere grusgravsområde 
der gennem godt 30 år, er omdannet til et herlig rekreativt område, 
med masser af natur og dyreliv.   
En tur med jernbanen er uforglemmelig oplevelse for nogen, og et 
gensyn, med minder fra en svunden tid, for andre.  
Materiellet vi kører med, er fra de nedlagte roebaner og de mange 
teglværks- og industribaner, der midt i sidste århundrede var 
almindeligt at finde overalt i landet, men nu for længst er borte. Her 
holder vi dem stadig i live! 

Gratis entré til vognhallen med vores udstilling om Danmarks 
industribaner gennem tiderne. Det er også her, du kan se togene, der 
afventer restaurering, i den stand vi har fundet dem. 
Når vi er færdige med togturen kører vi til Hedeland Golfklub, hvor vi 
spiser frokost. Derefter gårturen tilbage til Hovedstaden. 
Turens pris 165 kr. (tur 50 kr. Tog 70. kr. frokost 45 kr.) 
Husk penge til drikkevarer 
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Tur nr. NV18-61 
Orø 

Fredag den 20. juli kl. 10.00-18.00 

Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, hvor vi tager Østre 
Færge til Orø. Vi spiser frokost på den genåbnede Orø Kro. Herefter en 
rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, her kommer I indenfor i 
værkstedet, som tilhører kunstneren Steen B. Langvad. Hjemtur over 
Roskilde.  
Turens pris 90.00 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 
 

                   
 


