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Hvad er Turtjenesten? 

Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt 
netværk mulighed for at få dejlige oplevelser sammen med andre 
ligesindede ældre. 

Alle vores ture bliver planlagt og gennemført af Røde Kors Hovedstadens 
dygtige og engagerede frivillige. Det eneste, du behøver at gøre, er at 
tilmelde dig telefonisk til de ture, som du gerne vil med på. 

Vi glæder os til at møde dig. 
 

Sådan foregår en tur 

Et par dage før du skal på tur, bliver du ringet op af en frivillig fra Røde 
Kors Hovedstaden. Her bekræfter vi vores aftale, og du kan få besvaret 
evt. praktiske spørgsmål. 
 

På turdagen bliver du ringet op 10 minutter før, du bliver hentet af en 
frivillig chauffør og turleder ved din gadedør. Vi kører alle ture i 
minibusser. 

Når dagens tur er slut, bliver du sat af igen ved din gadedør. 
 

Sådan tilmelder du dig ture 

Programmet er delt i to dele 

For at sikre at så mange som muligt får glæde af vores ture, har vi denne 
gang opdelt programmet i to dele.  
 
Første del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i  
April/maj plus tre ture på venteliste.  
Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
 

Torsdag den 15. marts Kl. 10.00-13.00  
på telefon: 41 94 88 02 
 

Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
Anden del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i 
juni/juli plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
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Torsdag den 17. maj Kl. 10.00-13.00 på telefon: 41 94 88 02 
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. 
 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke anvender 
for meget parfume. 
 
Bestillingsliste 

På næste side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 

Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker 
Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

Program 1. del 

N18-24 4-4 Ordrup Næs og Havnsø    

N18-25 10-4 Ud i naturen    

N18-26 11-4 Aftentur Klubben    

N18-27 13-4 Gilleleje    

N18-28 18-4 Frokost Sundby Sejl    

N18-29 22-4 Fiskefrokost    

N18-30 24-4 Danmark spiser sammen    

N18-31 25-4 Anemonetur    

N18-32 2-5 Gilleleje    

N18-33 8-5 Gavnø    

N18-34** 9-5 Sejltur Hillerød    

N18-35** 11-5 Sorø    

N18-36 16-5 Aftentur Albatrossen    

N18-37 22-5 Aftentur Nattergaletur    

N18-38 23-5 Malergaarden    

N18-39 25-5 Hammermøllen    

N18-40 30-5 Karrebæksminde og Enø               

              Program 2. del    

N18-41 5-6 Bakken    

N18-42 6-6 Bakkehuset    

N18-43 8-9-10 Miniferie Vestfyn Assens    

N18-44 13-6 Orø via Holbæk    

N18-45 19-6 Aftentur Rest. Gordion    

N18-46 20-6 Tystrup Bavelse     

N18-47 22-6 Zen Garden    

N18-48** 27-6 Agersø    

N18-49 3-7 Hørsholm    

N18-50 4-7 Aftentur Nyboder    

N18-51 6-7 Amager    

N18-52 11-7 Andelsbyen Nyvang    

N18-53 15-7 Hedeland Veterantog    

N18-54 25-7 Skælskør    
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     Første del af programmet: 
 

 Her finder du ture, som kører i april, 

og maj 2018, og du kan tilmelde dig til: 

 
 2 ture og 

 3 ture på venteliste 

 

 

Tilmelding: 
 

Torsdag den 15. marts 2018 

kl. 10.00-13.00 
Telefon: 41 94 88 02 
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Tur nr. N18-24 
Ordrup Næs og Havnsø 
Onsdag den 4. april kl. 10.00- 17.30 
Turen går i dag til Odsherred, nærmere bestemt området omkring 
Veddinge Bakker og Ordrup. Landskabet, som er en del af Geopark 
Odsherred, byder på storslåede udsigter over Sejerø Bugten, og det 
specielle bakkede landskab med Vejrhøj som det højeste punkt 121 m. 
over vandet. Vi besøger også den hyggelige Havnsø, inden vi kører 
hjem. 

Undervejs finder vi et sted at spise frokost. 

Turens pris 50. kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. N18-25 
Ud i den lysegrønne natur. 
Tirsdag den 10. april kl. 10.00–15.00 
Vi skal ud og se om bøgen er sprunget ud. 
Måske finder vi også nogle fine anemoner. 
Et godt spisested finder vi selvfølgelig også. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. N18-26  

Aftentur Klubben 
Onsdag den 11. april kl. 16.30-21.00 
Vi tager en tur ud til Vesterbro til restaurant Klubben, som ligger ved 
Tove Ditlevsens Mindehave. Vi finder en god dansk ret på spisekortet, 
og hygger os imedens vi spiser. 
Turens pris 50. kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 

https://www.tripadvisor.dk/LocationPhotoDirectLink-g189541-d789917-i220978472-Restaurant_Klubben-Copenhagen_Zealand.html
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Tur nr. N18-27 
Gilleleje. 
Fredag den 13. april kl. kl. 10.00–15.30 
Vi tager en tur op ad strandvejen,  
Nyder udsigten over Øresund og til Sverige, 
forbi Kronborg og videre til Gilleleje hvor vores 
frokost venter os på far til 4. Derefter er der 
Mulighed for at købe frisk fisk med hjem. 
Turens pris 50 kr.  

Husk penge til frokost og drikkevarer.              
 
Tur nr. N18-28 
Frokosttur Sundby Sejl 
Onsdag den 18. april kl. 11.00-16.00 
Vi kører over en af broerne til Amager, hvor vi efter en kort rundtur, 
spiser frokost på Sundby Sejl. 
Turens pris 50. kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. N18-29  
Fiskefrokost 
Søndag den 22. april kl. 11.00-15.00  
Alt godt fra havet. Vi har fundet en rigtig en rigtig god fiskecafé som 

har ry for at have byens bedste Fish og Chips. Vi håber at I også kan 
tænke jer en rigtig god fiskespise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N18-30      
Aftentur ”Danmark spiser sammen” 

Tirsdag den 24. april kl. 16.00-21.00 

Vi gentager succesen fra de sidste par år – og byder jer velkommen til 
”Danmark Spiser Sammen”.  
Enlige, par, ældre, unge og børnefamilier mødes derfor igen over et 
dejligt måltid, for måltidet er en oplagt mulighed for at møde nye 
mennesker og knytte bånd til andre.  
Fællesspisningen foregår i AFUKs lokaler på Enghavevej 82B. Der vil 

være underholdning undervejs, og vi har fået en ”kendis” til at sige et 
par bevingede ord. 
Drikkevarer købes i baren til rimelige priser. 
Turens pris er 50 kr. 

Husk penge til middag og drikkevarer. 

 
Tur nr. N18-31 
Anemonetur 
Onsdag den 25. april kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur af de små veje op til Nordsjælland, og prøver om vi kan 
få nogle anemoner at se. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til mad og drikkevarer 
 
Tur nr. N18-32 
Gilleleje 
Onsdag den 2. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører en køn tur op ad Strandvejen til Gilleleje, hvor vi spiser 
frokost.  Efter en tur på havnen, med mulighed for at købe lidt fisk med 
hjem, kører vi ad de små veje retur til København.  

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

https://maps.google.com/?q=Enghavevej+82B&entry=gmail&source=g
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Tur nr. N18-33 

Gavnø. 
Tirsdag den 8. maj Kl. 10.00-16.00 

Oplev mere end en halv million tulipaner. 
Ikke 2 sæsoner er ens. Hvert år arrangeres 
Blomsterløgene i nye formationer og farvespil. 
Turens pris 175 kr.(tur 50 kr. + entre 125 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. N18-34**  
Sejltur på Hillerød Slotssø 

Onsdag den 9. maj kl. 10.00- 16.00 
Vi kører en smuk tur til Hillerød, hvor vi skal sejle en tur på 
Slotsøen med en af de små veteranbåde. 
Færgen Frederiksborg sejler os på en rundtur, hvor man har en 
fantastisk udsigt ti slottet, og vi passerer endvidere Rosenhaven og 
kaskaderne ved Barokhaven.  
Efter sejlturen finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 80 kr.( tur 50 kr. + entre 30 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 

 
 
 
 
 

http://www.dnm.dk/dk/index.htm
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Tur nr. N18-35**  
Sorø. 
Fredag den 11. maj kl. 10.00–17.00 
Vi kører til Sorø og ser på den gamle del af byen, 
før vi spiser frokost i Støvlet Katrines Hus. Derefter 
Kører vi ned til søen og sejler ud med lille Claus og 
ser Sorø fra søsiden inden vi kører hjem til København igen. 
Turens pris 120 kr.(tur 50 kr. + sejltur 50 kr.)  

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
Tur nr. N18-36 
Aftentur Albatrossen i Brøndby 
Onsdag den 16. maj kl. 16.30-21.00 
Turen går i dag ned af Køgevej til Brøndby Havn, hvor vi skal spise til 
middag på Albatrossen med udsigt over lystbådehavnen 
og alle bådene. 
Turens pris 50. kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 

Tur nr. N18-37  
Aftentur Nattergaletur 
Tirsdag den 22. maj kl. 17.00-22.00 
I aften skal vi være længe ude. Først finder vi et  

hyggeligt sted, hvor vi kan spise vores aftensmad. 
Når vi er mætte, kører vi en tur ud for at finde og 
høre nattergalens fine sang, inden vi vender hjem igen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-38 
Malergården 
Onsdag den 23. maj kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur over Holbæk op til Malergården ved Plejerup.  
Stedet var familien Swanes hjem siden 1934, og deres historie er 
overraskende og anderledes, hvilket man får et indblik i ved et besøg. 
De smukke bygninger, stuerne og haven fortæller en spændende 
historie om kunsten, rejserne og drømmene. 
Malergården blev efter Gerda Swanes død i 2004 overdraget til 

Odsherreds Kunstmuseum. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 110 kr.(tur 50 kr. + entre 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. N18-39 
Hammermøllen. 
Fredag den 25. maj kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi en tur til Hammermøllen, hvor vi skal spise frokost i deres 
cafe. Vi kører hjem ad Strandvejen, og prøver at finde et kaffested på 
vejen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. N18-40 
Karrebæksminde og Enø  
Onsdag den 30. maj kl. 10.00-17.30 

Vi kører over Køge, Bregentved, Gisselfeld og Næstved til 
Karrebæksminde, hvor vi spiser frokost på Kanalkroen. Efter frokost 
tager vi en rundtur på Enø, og når evt. at besøge bageren og 
fiskehandelen.  

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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         Anden del af programmet 
 

Her finder du ture som, kører i juni og     

juli 2018, og du kan tilmelde dig til: 

 

 2 ture og 

 3 ture på venteliste 
 

Tilmelding: 
 

Torsdag den 17. Maj 2018 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 94 88 02 
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Tur nr. N18-41 
Bakken 
Tirsdag den 5. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører ud og spiser frokost på Bondestuen. 
Derefter går vi en tur og ser ind i matadorbyen. 
Måske finder vi et sted at få en lille én eller en 
kop kaffe, inden turen går tilbage til byen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. N18-42  
Bakkehuset 
Onsdag den 6. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører ud til Frederiksberg og besøger Bakkehuset, der for nyligt er 
blevet gennemrestaureret. Huset, som menes at være 
Frederiksbergs ældste, blev opført omkring 1620 og var i årene  
1802-1830 hjem for Kamma og Knud Rahbek. 
I deres genskabte hjem kom alle guldalderens store personligheder 
bl.a. HC. Andersen, Ingemann, HC. Ørsted og mange flere. Vi går en 

tur gennem stuerne og får en fornemmelse  af datidens  kunstnermiljø. 
Efter turen gennem museet spiser vi frokost i Orangeriet i den  
genskabte have. 
Turens pris 90 kr. ( tur 50 kr.+ entre 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-43 

Miniferie 08-09-10 juni 
Vestfyn Assens 
Fredag den 08. juni kl. 9.00 
Efter endt opsamling tager vi over Sjælland, Storebæltsbroen til 
Odense, her spiser v i frokost. Efter frokost besøger vi Damgaard-
Lauritsen antik kendt fra guld på slottet. 
Vi kører videre til vort hotel de næste to nætter, Markussens Hotel i 
Assens. Kaffe/te ved ankomsten. 
Indkvartering i enkeltværelser med bad/toilet. 
Der er elevator på hotellet. 
Kl. 19.00 får vi en tre retters menu inkl. drikkevarer. 

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

Kl. 10.00 afrejse. 
VI kører ad små veje over Fyn, ophold ved Storebæltsbroen og videre 
til Sjælland til kombineret frokost-aftensmad et sted på vejen. 
Kl. 18.00 ca. ankomst til København, og en dejlig ferie er slut. 
Turens pris er kr. 2.450.00 alt inklusive. 
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Tur nr. N18-44 Orø Kro 
Orø via Holbæk 
Onsdag den 13. juni kl. 10.00-17.00 
Vi tager over Roskilde til Holbæk. Her skal vi med færgen til Orø, en 
dejlig sejltur der tager ca. 30 minutter. Vi spiser frokost på den 
genåbnede Orø Kro. Efter frokost kører vi en kort rundtur på øen, før vi 
atter tager færgen til Holbæk og hjemtur.  
Turens pris 100 kr. (tur kr. 50. + kr. 50 til færge) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. N18-45 
Aftentur 

Tirsdag den 19. juni kl. 16.30-20.30 

Vi skal spise på restaurant Gordion i Lyngby. 
Menuen rammer det brede publikum,  
så der er noget for enhver smag. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 

 
Tur nr. N18-46 
Tystrup Bavelse og Næsbyholm 
Onsdag den 20. juni kl. 10.00-17.30 
Vi tager en smuk tur til egnen omkring Tystrup Bavelse søerne, 

til det fantastiske landskab ved Maglesø og Næsbyholm Slot.  
Undervejs finder vi et sted at spise frokost. 
Turens Pris 50. kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-47 

Zen Garden. 
Fredag den 22. juni kl. 10.00-16.00 
Så er det tid til at se på alle de smukke blomster 
og den flotte have Zen Garden.  
Vi kører en dejlig tur mod vest for at nyde synet 
af tusindvis af forårs- og sommerblomster. 
Turens pris 125 kr.(tur 50 kr.+ entre 75 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. N18-48**  

Agersø 
Onsdag den 27. juni kl. 10.00-17.30 
Vi tager en tur tværs over Sjælland og over til den lille afsides liggende 
ø Agersø med ca. 160 fastboende indbyggere. 
Vi sejler fra Stigsnæs, og efter en kort sejltur befinder vi os i en hel 
anden verden fjernt fra de gængse turiststeder. Vi tager en tur rundt 
på øen og ser de forskellige seværdigheder. Efter denne korte tur, øen 
er ikke ret stor, spiser vi frokost på Agersø Kro. 
Bagefter tager vi færgen tilbage og vender hjem til København. 
Turens pris 103 kr. (tur 50 kr. + sejltur 53 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
Tur nr. N18-49 
Hørsholm. 
Tirsdag den 3. juli kl. 10.00-15.30 
Først besøger vi røde kors butikken i Hørsholm, 
Derefter kører vi over i centret hvor vi spiser  
frokost hos Victoria. Så er det tid til at "ose" 
lidt, og måske drikke kaffe eller spise is. 
Turens pris 50. kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-50 
Aftentur Nyboders Køkken 
Onsdag den 4. juli kl. 16.30-21.00 
Vi tager gennem byen ind til Nyboder og spiser til middag i den 
hyggelige restaurant med den nostalgiske indretning.  
Turens Pris 50. kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 

 
Tur nr. N18-51 

Amager. 
Fredag den 6. juli kl. 10.00-16.00 

Vi kører en tur ud til Dragør havn, hvor vi vil gå 
en tur på havnen, inden vi finder vores frokoststed. 
Efter frokost bliver der sikkert også tid til en is eller en kop kaffe. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. N18-52 

Andelsbyen Nyvang 
Onsdag den 11.juli kl. 10.00-17.00 

Vi kører over Roskilde og Holbæk til Andelsbyen, som er et 
kulturhistorisk museum som viser andelsbevægelsens historie fra 1870 
til 1950. Vi tager tilbage til en tid hvor man kunne opleve lyden af 
smedens hammer, duften af ny kærnet smør og udvalget hos Brugsen 
og slagteren. 
Det hele demonstreret af personer i tidstypiske dragter. 
Undervejs spiser vi frokost hos byens eget traktørsted Madam Blå. 
Turens pris 170 kr. ( tur 50 kr.+ entre 120 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-53**               
Veterantur 
Søndag den 15.juli kl. 10.00-16.00 

Vi tilbyder en 5 km. lang togtur gennem det tidligere grusgravsområde 
der gennem godt 30 år, er omdannet til et herlig rekreativt område, 
med masser af natur og dyreliv.   
En tur med jernbanen er uforglemmelig oplevelse for nogen, og et 
gensyn, med minder fra en svunden tid, for andre.  
Materiellet vi kører med, er fra de nedlagte roebaner og de mange 
teglværks- og industribaner, der midt i sidste århundrede var 
almindeligt at finde overalt i landet, men nu for længst er borte. Her 
holder vi dem stadig i live! 
Gratis entré til vognhallen med vores udstilling om Danmarks 
industribaner gennem tiderne. Det er også her, du kan se togene, der 
afventer restaurering, i den stand vi har fundet dem. 
Når vi er færdige med togturen kører vi til Hedeland Golfklub, hvor vi 
spiser frokost. Derefter går turen tilbage til Hovedstaden. 
Turens pris 165 kr. (tur 50 kr. + Tog 70 kr. + frokost 45 kr.) 
Husk penge til drikkevarer 
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Tur nr. N18-54 
Skælskør 
Onsdag den 25. juli kl. 10.00-17.30 
Vi kører gennem det smukke sjællandske landskab til den gamle 
købstad Skælskør. 
Byen er meget smuk og uspoleret, med havnen midt i byen og to 
broer, som forbinder de to gamle bydele. Der er mange gamle huse og 
gårde og en smuk handelsgade. 
Kunsten blomstrer også i byen, det skyldes de mange kunstnere som 

har slået sig ned her. Der findes mange gallerier, samt Guldagergaard - 
et internationalt keramisk center. 
Skælskør har også en smuk omegn med bl.a. Borreby Slot, Bisserup og 
Kobæk Strand. 
Vi prøver at danne os et indtryk af det hele, og undervejs finder vi et 
godt sted at spise frokost. 
Turens Pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                                                     
 
                            . RIGTIG GOD SOMMER 
 
   Næste program udsendes først i Juli 2018 
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                Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

       

            


