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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
  



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

7 

 

 

 
 
Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
  



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

17 

 

 

 
 
Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   

 



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

20 

 

 

 
 
NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

10 

 

 

 
 

Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
 
  



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

11 

 

 

 
 
Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

8 

 

 

 
 
Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   

 



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

20 

 

 

 
 
NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
  



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

15 

 

 

 
                   

                      
Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

5 

 

 

 
 
 

  
     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
  



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

17 

 

 

 
 
Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
  



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

7 

 

 

 
 
Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
  



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

7 

 

 

 
 
Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

10 

 

 

 
 

Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
  



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

17 

 

 

 
 
Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   

 



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

20 

 

 

 
 
NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
 

 

                  



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

2 

 

 

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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
 
 



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

12 

 

 

 
 
Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
 
 



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

12 

 

 

 
 
Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 



Nordvest August, september, oktober, november 2018 

14 

 

 

 
 
Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nordvest 
  

August, september, oktober og november 2018  
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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 
august/september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 19. juli 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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 13. september Kl. 10.00-13.00   
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
 
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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NV18-61  01-08  Torvedag Køge    
NV18-62  03-08  Orø    
NV18-63  07-08  Køge Miniby    
NV18-64  08-08  Malergården Oddsherred    
NV18-65  15-08  Silkegrønt Sorø    
NV18-66*  17-08  Løve Mølle maler stadig    
NV18-67  21-08  Hammermølle Hellebæk    
NV18-68**  22-08  Bagsværd Sø    
NV18-69  29-08  Flynderup Museum           
NV18-70  31-08  Nivågård Malerisamling    
NV18-71  04-09  Frokosttur Ishøj Havn    
NV18-72  05-06-  

09 
         Miniferie 
 Præstekilde Hotel Møn 

   

NV18-73  12-09  Jægerspris Slot    
NV18-74*  14-09  Herlufholm Kirke og Kostskole    
NV18-75  18-09  Thorsvang Samlermuseum    
NV18-76  19-09  Fredensborg  Slotskirke    
NV18-77  26-09  Amager Museum/Dragør     
NV18-78*  28-09  Kastellet    
            Program 2. del    
NV18-79  02-10  Café Lindevang, frokosttur    
NV18-80  03-10  Køge og Omegn    
NV18-81  10-10  Dyrehaven    
NV18-82  12-10  Kähler Keramik Næstved    
NV18-83  16-10  Aftentur “Den Kinesiske Mur”    
NV18-84  17-10  Nivaagaard    
NV18-85  24-10  Jesuskirken Valby    
NV18-86  26-10  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-87  30-10  Hempel’s Glasmuseum    
NV18-88*  31-10  Øresunds Blå    
MV18-89  07-11  Karrebæksminde Enø    
NV18-90  09-11  Vejleå Kirke    
NV18-91  13-11  Orø    
NV18-92  14-11  Spise kinesisk  Hørsholm    
NV18-93  21-11  Aftentur, Rungsted Havn    
NV18-94  23-11  Hundested Kro    
NV18-95  27-11  Ny Røde Kors Amager    
NV18-96  28-11  Nivaagaard, Juleshow    

Tur nr. Dato Destination Ønsker Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       
august og september 2018 og  
du kan tilmelde dig til: 

 
 
 

•       2 ture og 
• 3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 19. juli 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur NV18-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 1. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by, og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, som vi kan  
se på og måske købe nogle spændende ting med hjem. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-62 
Orø 
Fredag den 3. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre Færge 
til Orø. Vi spiser vor frokost på den nyåbnede Orø Kro. 
Herefter en lille rundtur på øen med besøg på Galleri Artdoor, hvor vi 
kommer indenfor på værkstedet der tilhører kunstneren Steen B. 
Langvad. Hjemtur over Roskilde. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-63 
Køge Miniby 
Tirsdag den 7. august kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Køge Mini by, kan man gå omkring i de arbejdende 
værksteder og forsikre sig om, alt er hjemmelavet, mursten teglsten, 
skorstene, tagrender, døre, trapper, alt er bygget i størrelsesforholdet 
1:10 af frivillige medarbejder. I havnen kan man se en række model-
skibe. Voksne vil bl.a. kunne glæde sig over den akkuratesse, der er  
lagt for dagen, for den yngre generation er det som at gå i en hel by  
af dukkehuse. Vi finder et hyggeligt sted til vor frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-64 
Odsherred, Malergården 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Holbæk til Vig hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi billedkunstneren og maleren Sigurd Swanes 
hjem på Malergården i Plejerup. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. entré. 
 
 
Tur nr. NV18-65 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 15. august kl. 10.00-17.00 
I Sorø ligger Danmarks største specialbutik med kunstige planter.  
Vi besøger udstillingen og går derefter over i butikken, der er fyldt  
op med afskårne blomster, små træer og kunst. 
Du kan selv samle blomster og få lavet din personlige buket/ 
dekoration, af de dygtige dekoratører. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-66* 
Løve Mølle maler stadig 
Fredag den 17. august kl. 10.00-17.30 
Vi besøger atter denne mølle der ligger lidt syd for Høng. De frivillige  
møllere viser os møllen fra kælder til møllens hat. 
Efter besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
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Tur nr. NV18-67 
Hammermølle, Hellebæk 
Tirsdag den 21. august Kl. 10.00-16.00 
I dag er der stille og fredeligt i Hellebæk. Men for ca. 200 år siden  
var her en af Danmarks allerførste fabrikker, Kronborg geværfabrik,  
der fra begyndelsen af 1700 tallet til slutningen af 1800 tallet frem-
stillede titusindvis af våben. 
Vi spiser frokost på caféen ved møllen. 
Turens pris 70 kr. (tur 50 kr. + entre 20 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-68** 
Bagsværd Sø 
Onsdag den 22. august kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Nybro Kro for at nyde en god frokost. 
Herefter tager vi med Bådfarten fra Nybro gennem kanalen til en 
smuk rundtur på Bagsværd Sø. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + sejltur 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-69 
Flynderupgård Museum 
Onsdag den 29. august kl. 10.00-17.00 
Flynderupgård Museet viser landkulturen og kulturlandskabet 
uden for byen sidst i 1800'tallet. 
I hovedbygningen er der permanente udstillinger med bl.a. en 
købmandsbutik og en gammel bondestue.  
Omkring hovedbygningen er der en meget smuk have, som står 
hen, som den så ud i 1920'erne. 
Vi spiser frokost i folkestuen, hvor der serveres jævn dansk mad 
tilberedt med egne råvarer. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. NV18-70 
Nivaagaards Malerisamling 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge den netop åbnede særudstilling med tegneren og 
illustratoren Jens Hage kendt fra Blæksprutten og Berlingske. 
Hans karikaturer er dagens højdepunkt for mange avislæsere, og de 
udgør tilsammen et stykke Danmarkshistorie. 
Jens Hage er i slægt med museets stifter, Johannes Hage. 
Tegneren fylder 70 år i 2018, hvor Nivaagaards Malerisamling fylder 
110 år. 
Inden besøget finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling sponsorerer entré, hvilket vi takker 
for. 
 
 
Tur nr. NV18-71 
Frokosttur Ishøj Havn 
Tirsdag 4. september kl. 11.00-16.00  
Vi kører til Ishøj havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken, der ligger i 
baggrunden. På restaurant Kabyssen, der ligger i lystbådehavnen 
mellem de mange både, spiser vi vor frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-72  
Miniferie Præstekilde Hotel 
Onsdag den 5. & torsdag den 6.september. 
Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. 
Vi skal bo på Præstekilde Hotel nær Stege.  
Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter en kop kaffe, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 
sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmadsbuffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5. august og 
tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV18-73 
Jægerspris Slot 
Onsdag den 12. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører op langs Roskilde Fjord til Jægerspris Slot, som vi besøger. 
Christian den VI skænkede i 1743 slot og gods til kronprins Frederik V, 
som herefter påbegyndte en af slottes mange ombygninger. 
Slottet ejes i dag af Kong Frederik den syvendes Stiftelse og rummer 
Dannerkollegiet og et børnehjem. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-74** 
Herlufsholm Kirke og Kostskole 
Fredag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Køge, Bregentved og Gisselfeld til Næstved hvor vi spiser 
frokost. Herefter tager vi til Herlufsholm, hvor vi får en rundvisning af 
den tidligere præst. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré/rundvisning 100 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Denne tur er ikke egnet for kørestolsbrugere.  
 
 
Tur nr. NV18-75 
Thorsvang samlermuserum 
Tirsdag den 18. september kl. 9.30-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage, 
Torsvang- Danmarks samlermuseum er indrettet i en gammel 
tørmælksfabrik fra år 1919. Oplev en gammel købmandsbutik, 
isenkræmmer, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, smedje  
og meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys og billedshow i en 
bunker fra 2.verdenskrig.  
Frokosten spiser vi på café Tot. 
Turens pris 220 kr. (tur 50 kr. + entre og buffet 170 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-76 
Fredensborg Slotskirke 
Onsdag den 19. september kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Farum, Hillerød til Fredensborg hvor vi besøger den 
smukke slotskirke. Herefter finder vi et sted til frokost og tager  
hjemturen ad Strandvejen. 
Turens pris 50 Kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. NV18-77 
Amager Museum og Kræmmergården i Dragør 
Onsdag den 26. september kl. 10.00-17.00 
Vi besøger Amager Museet, som består af 2 firlængede gårde, 
beliggende i Store Maglebys enestående kulturarvsmiljø. Vi 
besøger også det store genbrugsmarked ”Kræmmergården”. 
Derefter finder vi et sted, hvor vi spiser en hyggelig frokost. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-78* 
Kastellet 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge denne attraktion og dynamiske arbejdsplads. 
På vor rundvisning hører vi om stedets mere end 350-årige historie. 
Her var Struense fængslet indtil hans henrettelse. 
Efter rundvisningen finder vi et sted til frokost. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr.+ rundvisning kr. 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
NB. Husk varmt tøj og godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere, rollatorbrugere og gangbesværede. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som kører i oktober  

og november 2018, og du kan 
tilmelde dig til: 

 
•                2 ture og 
•        3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag den 13. september 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-79 
Café Lindevang, frokosttur 
Tirsdag den 2. oktober kl. 11.00-16.00 
Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med,  
at de er ”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke helt på,  
da man skal bestille bord 2 til 3 uger, før man ønsker at besøge dem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-80 
Køge og omegn 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-16.00 
Dette er en af vore meget populære ture. Vi gør ophold på torvet, hvor 
der er markedsdag. Herefter finder vi et sted til frokost i omegnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
 
Tur nr. NV18-81 
Dyrehaven 
Onsdag den 10. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Dyrehaven gennem porten ved Lundtoftesletten. På 
sletten håber vi, at vi kan få øje på noget vildt, som går og 
græsser. Vi når op til Eremitageslottet, som ligger højt oppe for 
enden af vejen. Herfra kan vi nyde udsigten ned over sletten og 
ud over Øresund. 
Vi tager lige en tur ned til Rådvad, inden vi finder et sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-82 
Kähler Keramik, Næstved 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Næstved, hvor vi finder et sted til vor frokost. 
Herefter besøger vi Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Der er rig mulighed for at se alle de smukke ting i udstillingen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-83 
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 16. oktober kl. 17.00-21.00 
Den kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der  
er noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-84 
Nivaagaards Malerisamling, Jens Hage  
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og finder et sted til frokost. 
Herefter besøger vi denne store særudstilling om Jens Hage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. NV18-85 
Jesuskirken, Valby 
Onsdag den 24. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jesuskirken, der blev opført af brygger Jacobsen 
med det formål at være den smukkeste kirke i København og 
en kirke til ære for familien. I kirken under koret ligger brygger 
Jacobsen og hele hans familie begravet. Der bliver rundvisning, 
hvis der ikke er anden kirkelig handling den dag. 
Vi finder et sted i nærheden, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-86 
Aftentur Rungsted Havn.  
Fredag den 26. oktober kl. 17.00-21.00 
Atter en af vore klassikere. Vi tager op over Holte og Hørsholm til 
restaurant The Captain på Rungsted havn. 
Efter en hyggelig middag tager vi hjem ad Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-87 
Hempels glasmuserum 
Tirsdag den 30. oktober kl. 9.30-16.30 
Vi kører en smuk tur til Nykøbing Sjælland, hvor museet ligger. Det 
blev grundlagt 1964 af museets grundlægger. Der er mere end 2000 
glas fra oldtiden til nutiden. 1988 stiftede museet en årlig glaspris til 
en dansk glaskunstner. 
Vi spiser frokost i museets cafe, der ligger med en storslået udsigt  
over Isefjorden. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-88* 
Øresunds blå 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går langs Strandvejen hvor vi nyder Øresunds kyst til vi 
kommer til Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge "Aurora" 
på os. Vi tager et par gange over sundet, medens vi nyder den store 
buffet. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.- færge og buffet 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV18-89 
Karrebæksminde og Enø 
Onsdag den 7. november 10.00-17.00 
Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi en 
tur rundt på Enø, og hvis kaffetørsten melder sig, besøger vi den 
kendte Enø Bager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-90 
Vejleå Kirke 
Fredag den 9. november kl. 10.00-16.00 
Ad Gammel Køge Landevej til frokost på Ishøj Havn. 
Efter frokost tager vi til Vejleå Kirke hvor vi får en rundvisning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-91 
Orø 
Tirsdag den 13. november kl. 10.00-17.00 
Mortens aften spises der ofte and, og i den anledning har vi fået Mette 
i Forsamlingshuset til at lave gammeldags and og ris a la mande til os. 
Ved Holbæk tager vi kabelfærgen over til Orø, sejltiden er ca. 15 min. 
Efter frokost kører vi en tur rundt på øen. Herefter går turen tilbage til 
København. 
Turens Pris 275 kr. (tur 50 kr., færge 45 kr., and/dessert  
og kaffe 180 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV18-92  
Spise kinesisk i Hørsholm 
Onsdag den 14. november kl. 17.00-22.00 
Vi kører over Farum til Hørsholm, hvor vi spiser den store buffet  
på restaurant Shanghai, som ligger i Cirkelhuset i Hørsholm. 
Hjemtur ad Strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + buffet 130 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-93 
Aftentur til Rungsted Havn 
Onsdag den 21. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører op ad Strandvejen, hvor vi kan nyde den skønne udsigt 
over vandet mod Sverige. 
Vi nyder vores aftensmad på The Captain, der ligger midt i 
havnen med udsigt over vandet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-94 
Hundested Kro 
Fredag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager til Hundested for at opleve julestemningen. 
Frokost er en lille buffet på kroen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-95 
Røde kors Amager 
Tirsdag den 27. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den nye Røde kors butik på Amager. Måske er der  
noget der frister, tøj bøger porcelæn. Efter vores ose-tur,  
kører vi til Dragør hvor frokosten indtages hos Espersen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. NV18-96 
Nivaagaards Malerisamling, Juleshow 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen hvor vi finder et sted til frokost. 
Herefter til Nivaagaards Malerisamling hvor der venter os en overraskelse. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I OKTOBER 2018 
 
 
 
             

           
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

                   
 


