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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 
december 2018 og januar 2019 plus tre ture på venteliste. Dette 
gør du på tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 15. november kl. 10.00-13.00  

på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
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Anden del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i 
februar/marts 2019 plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
Torsdag den 17. januar 2019 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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NV18-97  5-12 Julefrokost Lille Kongelund    

NV18-98 11-12 Nisseland    

NV18-99 12-12 Julefrokost op ad strandvejen    

NV18-100 19-12 Julefrokost Lynge Kro    

NV19-01 8-1 Frokost Cafè Lindevang    

NV19-02 9-1 Aftentur Lille Kongelund    

NV19-03 16-1 Køge Torv og afrikanske smykker Hårlev    

NV19-04* 22-1 Helsingør-Helsingborg    

NV19-05 23-1 Vejleå Kirke    

NV19-06 30-1 Dyrehaven og frokost på cafe Samsø    

              PROGRAM 2. DEL    

NV19-07 5-2 Bromølle Kro    

NV19-08 6-2 Gilleleje og Røde Kors butik    

NV19-9** 13-2 Sct. Hans Museum i Roskilde    

NV19-10 19-2 Kähler Keramik    

NV19-11** 20-2 Greve Museum    

NV19-12 27-2 Frokost Esthers Spisehus i Hellerup     

NV19-13 5-3 Plantorama i Hillerød    

NV19-14 6-3 Ud i blå/hvide    

NV19-15** 13-3 Naverhulerne i Hillerød    

NV19-16 19-3 Aftentur til Espersen i Dragør    

NV19-17 20-3 Orø    

NV19-18 27-3 Skælskør – kunsternes by    

      

      

      

      

      

      

      

Tur nr.  Dato  Destination  
Tilmel- 
ding 

Vente-
liste 

                                        PROGRAM 1. del 
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     Første del af programmet 

Her finder du ture som kører i       

december 2018 og januar 2019 
du kan tilmelde dig til: 

 

 
 

       2 ture og 

 3 ture på venteliste 
 

Tilmelding: 

 
Torsdag den 15. november 2018 

kl. 10.00-13.00 

 
Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV18-97 
Julefrokost Lille Kongelunden 
Onsdag den 5. december kl. 11.00-17.00 
Efter en lille rundtur i Kongelunden, kører vi til restaurant Lille 
Kongelund, hvor vi spiser en lille julefrokost, som bliver serveret ved 
bordet. 
På hjemvejen besøger vi Kongelundsgården, som er en gårdbutik, med 
en masse spændende ting på hylderne. 
Turens pris 230 kr. (tur 50 kr. + julefrokost 180 kr.) 

Husk penge til drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. NV18-98 
Nisseland 
Tirsdag den 11. december kl. 10.00-17.00 
Verdens største udstilling af mekaniske nisser findes i Mørkøv. Og den 
må vi naturligvis besøge, så vi rigtig kan komme i julestemning. 
Turens pris 145 kr.(tur 50 kr. + entre 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV18-99 

Julefrokosttur på Strandvejen 

Onsdag den 12. december kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen og ser ud over Øresund mod Sverige. 
Undervejs ser vi på de kæmpe villaer, der ligger ned mod Øresund. 
Så kører vi til restaurant Sct. Peder, hvor vi har bestilt bord til en  
lille julefrokost. 

Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + frokost 140 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. NV18-100 
Julefrokost Lynge Kro 
Onsdag den 19. december kl. 11.00-17.00 
Vi kører til Lynge Kro, hvor vi julehygger og indtager en rigtig traditionel 
julefrokost. Buffeten er fyldt med diverse lækkerier, som vores mor og 
bedstemor lavede dem. 
Vi tager nissehuer og godt humør med - og måske en rigtig god 
julesang. 

Turens pris 240 kr. (tur 50 kr. + julebuffet 190 kr.) 
Husk penge til drikkevarer.         
      
 
 
 

                  
 
 
 
 
 

      Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig JUL 

                      samt et godt Nytår 
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Tur nr. NV19-01 
Frokost Café Lindevang 
Tirsdag den 8. januar kl. 11.00-16.00 
Efter jul og nytår mødes vi igen på Cafe Lindevang og ønsker hinanden 
godt nytår. 
Cafeen er kendt for deres udsøgte smørrebrød.   
Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. NV19-02  
Aftentur til Restaurant Lille Kongelund 

Onsdag den 9. januar kl. 16.30-21.00 
Vi kører en tur over Christianhavn og videre ud ad Amager Strandvej, 
hvor vi kan nyde lyset ud over vandet mod Sverige. 
Derefter finder vi restauranten, hvor vi udvælger os noget fra deres a la 
carte kort, som byder på lidt af hver. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV19-03 

Køge Torv og afrikanske smykker i Hårlev. 
Onsdag den 16. januar kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Køge Torv, hvor vi kan gøre indkøb på onsdagsmarkedet. 
Derefter spiser vi frokost et hyggeligt sted i Køge. 
Senere kører vi til Hårlev, hvor vi besøger Kazuri Scandinavia, hvor vi 
ser den store udstilling af håndlavede smykker fra Karen Blixens farm i 
Kenya. Forretningens indehaver fortæller os om, hvordan smykkerne 
bliver til, og hvad det har betydet for befolkningen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV19-04*                         
Helsingør-Helsingborg 
Tirsdag den 22. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører op af strandvejen til Helsingør, hvor vi sejler med Scandlines 
færge Aurora frem og tilbage mellem Sverige og Danmark et par gange, 
medens vi nyder den store buffet. 

Turens pris 175 kr. (tur 50 kr. + færge og buffet 125 kr. ) 

Husk penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
meget gangbesværede. 
 
 
Tur nr. NV19-05 
Vejleå Kirke  
Onsdag den 23. januar kl. 10.00-17.00 
For første gang i 800 år fik Ishøj Sogn i 1997 en ny kirke skabt i et  
stramt og enkelt formsprog af Wohlert Arkitekter. Billedkunstneren Peter 

Brandes har udsmykket den med seks store glasmosaikker/malerier. 
Inden vi besøger kirken spiser vi frokost i Ishøj Havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV19-06  
Dyrehaven og frokost på Café Samsø 
Onsdag den 30. januar kl. 10.00-15.00 
Vi kører til Dyrehaven og op til Eremitageslottet gennem porten ved 
Lundtoftesletten. Vi nyder turen over sletten, der bl.a. er kendt for sine 
ældgamle egetræer, og forhåbentlig ser vi også nogle kronhjorte på 
vores vej. Oppe ved slottet er der en skøn udsigt ned mod Øresund. 

Efter opholdet kører vi til caféen, hvor vi nyder deres gode smørrebrød. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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       Anden del af programmet: 
 
Her finder du ture som køres i februar  

og marts 2019 og du kan tilmelde dig 
til: 

 
                2 ture og 

        3 ture på venteliste 
 

Tilmelding: 

 
Torsdag den 17. januar 2019 

kl. 10.00-13.00 

 
           Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV19-07 
Bromølle kro 
Tirsdag den 5. februar kl. 10.00-16.00 
I dag går turen til Bromølle kro, hvor vi spiser frokost. Kroen er 
omgivet af skov og Åmose Å. Kroen har historie helt tilbage til år 1198, 
og er dermed den kro, der længst har være drevet i Danmark. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

                          
Tur nr. NV19-08 
Gilleleje og Røde Kors butik 
Onsdag 6. februar kl. 10.00-1700 
Vi kører til Gilleleje. Efter besøget i genbrugsbutikken finder vi et 
hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi ned på 
havnen for at se, om der er et godt tilbud hos fiskehandlerne. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. NV19-09**  
Sct. Hans hospital i Roskilde 
Onsdag den 13. februar kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Roskilde og besøger det meget interessante Museum på 
Sct. Hans, der er indrettet i det gamle kurhus fra omkring år 1850. 
Det psykiatriske hospital er fra 1916 og dermed Danmarks ældste. 
Udstillingen omfatter bl.a.: hospitalets historie og kunst udført af 
skizofrene patienter. 
Inden besøget finder vi et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. NV19-10 
Kähler keramik, Næstved 
Tirsdag den 19. februar kl. 10.00-16.00 

Vi tager til Næstved - til Kähler Design på Kählerbakken i Næstved. 
Inden besøget hos Kähler finder vi et godt sted til vor frokost. Derefter 
er der rig mulighed til at se alle de smukke ting i udstillingen hos 
Kähler. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV19-11**  
Greve Museum 
Onsdag den 20. februar kl. 11.00-17.00 
Vi starter med frokost på en havn i Køge Bugt, derefter kører vi til 
museet, der viser landbobefolkningens udvikling fra 1850-1915. På 
museet er der løbende særudstillinger, som vi også skal se på. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 
Tur nr. NV19-12 
Frokosttur til Esthers Spisehus i Hellerup 
Onsdag den 27. februar kl. 11.00-16.00 
Vi kører en lille tur gennem Hareskoven, derefter finder vi vej til 
Esthers Spisehus, hvor vi spiser vores frokost. 

Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV19-13 

Plantorama i Hillerød 

Tirsdag den 5. marts kl. 10.00-16.00 

I 2012 åbnede det nyeste center, Plantorama Hillerød, og gjorde på 
den måde Plantorama landsdækkende og med til at sikre at danskerne 
kan få adgang til det STORE udvalg i stue- og ude planter. 
Vi finder et godt sted til vor frokost og kaffe 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. NV19-14 
Ud i det hvide/blå 
Onsdag den 6. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører ud i landskabet og ser efter det forhåbentlige snart 
begyndende tegn på forårets komme. Måske er vi så heldige, at vi kan 
få øje på en lille anemone. 
Undervejs finder vi et hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV19-15**  
Naverhulen i Helsingør 
Onsdag den 13. marts kl. 10.00-17.00 
Tag med til Naverhulen, hvor der fortælles om naverbevægelsens start 
i den tidlige middelalder og frem til i dag. Naver er en forkortelse af 
skandinaver og bruges om håndværkere, der drager på valsen. 
Der findes regler og traditioner for navere på valsen - blandt andet må 

en naver kun opholde sig i samme by i 6 mdr., må ikke være gift og 
skal være under 30 år. 
Kom og hør ”naverspind”, der foregår med ”gemytlichkeit”. 
Vi spiser frokost på stedet. 
Turens pris 160 kr. (tur 50 kr. + entré + 2 stk. smørrebrød) 
Husk penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. NV19-16 
Aftentur til Espersen i Dragør 
Tirsdag den 19. marts kl. 16.30-21.00 
Hos Espersen i Dragør, spiser man virkeligt godt og med en dejlig 
udsigt over havnen. En rigtig hyggelig tur. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV19-17 
Orø 
Onsdag den 20. marts kl. 10.00-17.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakker, hvor vi tager 
trækfærgen over til Orø, hvor vi spiser frokost på kroen. Efter frokost 
kører vi en tur rundt på øen og nyder de smukke omgivelser. 
Hjemturen går via Roskilde. 
Turens pris 95 kr. (tur 50 kr. + sejltur 45 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV19-18 
Skælskør – kunstnernes by 
Onsdag den 27. marts kl. 10.00-17.30 
Skælskør er en gammel købstad, hvor handel, håndværk og fiskeri var 
bylivets basale gøremål. 
I dag blomstrer kunsten og kulturen i byen. 
Vi går en tur i byen og kikker ind i Købmandsgården, som er både 
galleri og butik med kunsthåndværk af høj kvalitet. 
Frokosten indtager vi et sted på havnen. 
Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
 

           Næste Miniferie med 1 overnatning 

                bliver den 24 & 25 Maj 2019 
              så reserver allerede nu dagene. 
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NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I FEBRUAR 2019 
 

 

                
 
 
 
 
            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 

 

 

 

                 
 


