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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 94 88 02 
 
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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 13. september 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. 
 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke anvender 
parfume. 
 
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. 
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Bestillingsliste 
På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

                                             Program 1. del 
N18-55** 08-8 Mosehuset i Borup    
N18-56** 14-8 Hundested    
N18-57 17-8 Hornbæk    
N18-58 22-8 Rundt om Roskilde Fjord    
N18-59 28-8 Fugleparken Græsted    
N18-60 31-8 Jægerspris Slot    
N18-61 05-06-

09 
Miniferie 
Præstekilde Hotel 

   

N18-62 11-9 Allerød,  
Ninas Naturcafe Allerød 

   

N18-63 14-9 Esrum Kloster    
N18-64 19-9 Frokosttur 

The Captain, Rungsted 
   

N18-65 23-9 Søndagstur Fiskefrokost      
N18-66 25-9 Albatrossen  

Brøndby Havn 
   

N18-67 28-9 Amager    
  Program 2.del    
N18-68 03-10 Tissø og Buerup    
N18-69 09-10 Aftentur The Captain,  

Rungsted havn 
   

N18-70 12-10 Nivå Havn    
N18-71 17-10 Køge Høstmarked    
N18-72 23-10 Karrebæksminde    
N18-73 26-10 Efterårstur    
N18-74* 31-10 Amalienborg museet    
N18-75 06-11 Nivågård    
N18-76 09-11 Silkegrønt i Sorø    
N18-77 14-11 Italiensk aften    
N18-78 20-11 Nisseland    
N18-79 23-11 Nyboders Køkken     
N18-80 28-11 Silkegrønt i Sorø    
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     Første del af programmet: 
 

 Her finder du ture, som køres 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 94 88 02 
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Tur nr. N18-55** 
 Mosehuset i Borup 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører ad de små veje gennem det smukke Midtsjælland, ned til 
egnen omkring Borup, for at besøge den gamle købmandshandel 
Mosehuset. 
I et hus fra 1893 har der været købmandshandel siden 1954, og siden 
restaureringen i 1994 har Hanne Lundgren udviklet forretningen til et 
fantastisk sted med et overvældende udvalg af kaffe, the, chokolade, 
slik, delikatesser og brugskunst. I baghaven serveres der kaffe mm. 
-eventuelt med deres berømte pandekager til. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

                  
 
Tur nr. N18-56** 
Hundested 
Tirsdag den 14. august kl. 10.00–16.00 
Vi skal til sandskulpturfestival i Hundested. 
Det er altid spændende at se, hvad kunstnerne har fundet på. Først 
skal vi dog finde et godt spisested. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. N18-57 
Hornbæk 
Fredag den 17. august kl. kl. 10.00–16.00 
Vi kører en hyggelig tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over 
Øresund. Vi spiser frokost i Hornbæk og går en dejlig tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. N18-58 
Rundt om Roskilde Fjord  
Onsdag 22. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur op til Frederikssund, over broen og videre mod 
Jægerspris. Efter et besøg ved den berømte Kongeeg i Nordskoven 
forsætter vi til Kulhuse, hvor vi tager færgen Columbus over til Sølager. 
På hjemvejen kører vi langs Arresø tilbage til byen. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr.+ færge 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-59 
Fugleparken i Græsted 
Tirsdag den 28. august kl. 10.00-16.30  
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr.+ entré 130 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 

                     
 
Tur nr. N18-60 
Jægerspris slot 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
Vi besøger slottet og haven og spiser frokost på Café Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N18-61 
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 kaffe og kage, 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 morgenmads- buffeten, 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. 
  



Nørrebro  August, september, oktober, november 2018 

10 

 
 
Tur nr. N18-62 
Ninas naturcafé i Allerød 
Tirsdag den 11. september kl. 10.00-15.30 
Vi kører til Ninas naturcafé, der ligger ved Allerød. Her nyder vi en god 
frokost. Caféen er også kendt for sin kagebuffet, som vi evt. kan nyde 
efter frokosten. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-63 
Esrum Kloster 
Fredag den 14. september kl. 10.00–16.00 
Vi kører igennem det skønne Nordsjælland til Esrum Kloster hvor vi skal 
spise i Møllecaféen. Bagefter kan vi gå en tur i klosterhaven. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. 18-64 
Frokosttur The Captain, Rungsted Havn 
Onsdag den 19. september kl. 11.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen til Rungsted for at spise frokost på et af 
vore favoritsteder, hvor vi samtidig kan nyde udsigten over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-65 
Søndagstur, fiskefrokost 
Søndag den 23. september kl. 11.00-15.00 
Alt godt fra havet. Vi har fundet en rigtig god fiskecafé, som har ry  
for at have byens bedste Fish og Chips. Vi håber, at I også kunne 
tænke jer en rigtig god fiskespise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-66 
Albatrossen i Brøndby Havn 
Tirsdag den 25. september kl. 11.00-15.00 
Vi kører en hyggetur ud til Albatrossen, hvor vi skal spise en dejlig 
frokost og nyde den flotte udsigt over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
Tur nr. N18-67 
Amager 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.30 
Vi kører en tur rundt på Amager. Vi besøger Kræmmergården og 
Dragør Havn og naturligvis "vores gæs".  
Vi spiser på Flyvergrillen. 
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 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 94 88 02 
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Tur nr. 18-68 
Tissø og Buerup 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-17.30 
Vi kører vestpå ned til den smukke egn omkring Tissø. 
Efter en tur rundt om søen, besøger vi det Kreative Hjørne i Buerup, 
hvor 19 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter blandt andet keramik, smykker og garn. 
Undervejs spiser vi frokost på Bromølle Kro. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-69 
Aftentur The Captain Rungsted Havn 
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 -21.00 
Vi kører til Rungsted Havn og spiser på The Captain. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 

                             
 
Tur nr. N18-70 
Nivå Havn 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-15.00 
Vi kører en dejlig tur op ad Strandvejen til Nivå, hvor vi skal spise 
frokost på Café Strandhuset, der ligger i Nivå Havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur Nr. N18-71 
Køge Høstmarked 
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Køge og besøger markedet på torvet. Efter at have gjort 
nogle indkøb i boderne, finder vi et sted på havnen, hvor vi spiser 
frokost. 
På hjemturen lægger vi vejen forbi Møllebækkens Købmandsgård. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer.    
 
 
Tur nr. N18-72 
Karrebæksminde 
Tirsdag den 23. oktober kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Karrebæksminde, som med en klapbro er forbundet med 
Enø. Vi spiser frokost på Kanalkroen og ser nærmere på områdets 
fortræffeligheder. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                            
 
Tur nr. N18-73 
Efterårstur 
Fredag den 26. oktober kl. 10.00-16.30 
I dag skal vi en tur mod syd. Hvor vi havner er jo spændende, men  
vi skal som sædvanlig hygge os, og spise noget god mad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-74* 
Amalienborgmuseet 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.00 
Tag med ind til Amalienborg, hvor vi besøger museet i Christian VIII’s 
Palæ. Her får man et unikt billede af de personlige royale gemakker, 
som har dannet ramme om de kongeliges liv og hverdag over flere 
generationer. Man kan blandt andet se Dronning Louises dagligstue og 
Frederik den IX’s arbejdsværelse. Man kan i øvrigt se de 
pragtgemakker, nytårstaflet afholdes i. 
Efter besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. N18-75 
Nivaagaard 
Tirsdag den 6. november kl. 10.00-15.00 
Vi skal i dag besøge Nivaagaards Malerisamling. 
Vi spiser frokost på museet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. N18-76 
Silkegrønt, Sorø 
Fredag den 9. november kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Silkegrønt i Sorø som er Danmarks største forretning med 
speciale i kunstige blomster, planter og træer. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
 
Tur nr. 18-77 
Italiensk aften 
Onsdag den 14. november kl. 16.30-21.00 
Ikke bare pizza!!!! Vi kører en tur i byen og finder, til en forandring, en 
god italiensk restaurant, hvor vi spiser middag og hygger os. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. 18-78 
Nisseland 
Tirsdag den 20. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Mørkøv, hvor verdens største mekaniske Nisseland ligger. Vi 
spiser i "Nisserød gæstgiveri". 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entré 100 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                              
 
Tur nr. N18-79 
Aftentur 
Fredag den 23. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører ind til byen og spiser vores aftensmad på Restaurant Nyboders 
Køkken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-80 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-17.30 
Vi kører til Sorø for at besøge Silkegrønt, som er Danmarks største 
specialbutik for kunstige blomster og planter. I butikken kan man ikke 
undgå at blive inspireret af det store udvalg af farvestrålende blomster 
og flotte juledekorationer. Hvis man selv får lyst til at fremstille sin 
egen dekoration, har Silkegrønt alt, hvad man skal bruge. 
Inden besøget spiser vi frokost på Rådhuskroen i Ringsted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Næste program udsendes ultimo oktober 2018 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
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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 94 88 02 
 
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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 13. september 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. 
 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke anvender 
parfume. 
 
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. 
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Bestillingsliste 
På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

                                             Program 1. del 
N18-55** 08-8 Mosehuset i Borup    
N18-56** 14-8 Hundested    
N18-57 17-8 Hornbæk    
N18-58 22-8 Rundt om Roskilde Fjord    
N18-59 28-8 Fugleparken Græsted    
N18-60 31-8 Jægerspris Slot    
N18-61 05-06-

09 
Miniferie 
Præstekilde Hotel 

   

N18-62 11-9 Allerød,  
Ninas Naturcafe Allerød 

   

N18-63 14-9 Esrum Kloster    
N18-64 19-9 Frokosttur 

The Captain, Rungsted 
   

N18-65 23-9 Søndagstur Fiskefrokost      
N18-66 25-9 Albatrossen  

Brøndby Havn 
   

N18-67 28-9 Amager    
  Program 2.del    
N18-68 03-10 Tissø og Buerup    
N18-69 09-10 Aftentur The Captain,  

Rungsted havn 
   

N18-70 12-10 Nivå Havn    
N18-71 17-10 Køge Høstmarked    
N18-72 23-10 Karrebæksminde    
N18-73 26-10 Efterårstur    
N18-74* 31-10 Amalienborg museet    
N18-75 06-11 Nivågård    
N18-76 09-11 Silkegrønt i Sorø    
N18-77 14-11 Italiensk aften    
N18-78 20-11 Nisseland    
N18-79 23-11 Nyboders Køkken     
N18-80 28-11 Silkegrønt i Sorø    
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     Første del af programmet: 
 

 Her finder du ture, som køres 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 94 88 02 
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Tur nr. N18-55** 
 Mosehuset i Borup 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører ad de små veje gennem det smukke Midtsjælland, ned til 
egnen omkring Borup, for at besøge den gamle købmandshandel 
Mosehuset. 
I et hus fra 1893 har der været købmandshandel siden 1954, og siden 
restaureringen i 1994 har Hanne Lundgren udviklet forretningen til et 
fantastisk sted med et overvældende udvalg af kaffe, the, chokolade, 
slik, delikatesser og brugskunst. I baghaven serveres der kaffe mm. 
-eventuelt med deres berømte pandekager til. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

                  
 
Tur nr. N18-56** 
Hundested 
Tirsdag den 14. august kl. 10.00–16.00 
Vi skal til sandskulpturfestival i Hundested. 
Det er altid spændende at se, hvad kunstnerne har fundet på. Først 
skal vi dog finde et godt spisested. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. N18-57 
Hornbæk 
Fredag den 17. august kl. kl. 10.00–16.00 
Vi kører en hyggelig tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over 
Øresund. Vi spiser frokost i Hornbæk og går en dejlig tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. N18-58 
Rundt om Roskilde Fjord  
Onsdag 22. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur op til Frederikssund, over broen og videre mod 
Jægerspris. Efter et besøg ved den berømte Kongeeg i Nordskoven 
forsætter vi til Kulhuse, hvor vi tager færgen Columbus over til Sølager. 
På hjemvejen kører vi langs Arresø tilbage til byen. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr.+ færge 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-59 
Fugleparken i Græsted 
Tirsdag den 28. august kl. 10.00-16.30  
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr.+ entré 130 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 

                     
 
Tur nr. N18-60 
Jægerspris slot 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
Vi besøger slottet og haven og spiser frokost på Café Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N18-61 
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 kaffe og kage, 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 morgenmads- buffeten, 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. N18-62 
Ninas naturcafé i Allerød 
Tirsdag den 11. september kl. 10.00-15.30 
Vi kører til Ninas naturcafé, der ligger ved Allerød. Her nyder vi en god 
frokost. Caféen er også kendt for sin kagebuffet, som vi evt. kan nyde 
efter frokosten. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-63 
Esrum Kloster 
Fredag den 14. september kl. 10.00–16.00 
Vi kører igennem det skønne Nordsjælland til Esrum Kloster hvor vi skal 
spise i Møllecaféen. Bagefter kan vi gå en tur i klosterhaven. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. 18-64 
Frokosttur The Captain, Rungsted Havn 
Onsdag den 19. september kl. 11.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen til Rungsted for at spise frokost på et af 
vore favoritsteder, hvor vi samtidig kan nyde udsigten over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-65 
Søndagstur, fiskefrokost 
Søndag den 23. september kl. 11.00-15.00 
Alt godt fra havet. Vi har fundet en rigtig god fiskecafé, som har ry  
for at have byens bedste Fish og Chips. Vi håber, at I også kunne 
tænke jer en rigtig god fiskespise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-66 
Albatrossen i Brøndby Havn 
Tirsdag den 25. september kl. 11.00-15.00 
Vi kører en hyggetur ud til Albatrossen, hvor vi skal spise en dejlig 
frokost og nyde den flotte udsigt over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
Tur nr. N18-67 
Amager 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.30 
Vi kører en tur rundt på Amager. Vi besøger Kræmmergården og 
Dragør Havn og naturligvis "vores gæs".  
Vi spiser på Flyvergrillen. 
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 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 94 88 02 
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Tur nr. 18-68 
Tissø og Buerup 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-17.30 
Vi kører vestpå ned til den smukke egn omkring Tissø. 
Efter en tur rundt om søen, besøger vi det Kreative Hjørne i Buerup, 
hvor 19 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter blandt andet keramik, smykker og garn. 
Undervejs spiser vi frokost på Bromølle Kro. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-69 
Aftentur The Captain Rungsted Havn 
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 -21.00 
Vi kører til Rungsted Havn og spiser på The Captain. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 

                             
 
Tur nr. N18-70 
Nivå Havn 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-15.00 
Vi kører en dejlig tur op ad Strandvejen til Nivå, hvor vi skal spise 
frokost på Café Strandhuset, der ligger i Nivå Havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur Nr. N18-71 
Køge Høstmarked 
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Køge og besøger markedet på torvet. Efter at have gjort 
nogle indkøb i boderne, finder vi et sted på havnen, hvor vi spiser 
frokost. 
På hjemturen lægger vi vejen forbi Møllebækkens Købmandsgård. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer.    
 
 
Tur nr. N18-72 
Karrebæksminde 
Tirsdag den 23. oktober kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Karrebæksminde, som med en klapbro er forbundet med 
Enø. Vi spiser frokost på Kanalkroen og ser nærmere på områdets 
fortræffeligheder. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                            
 
Tur nr. N18-73 
Efterårstur 
Fredag den 26. oktober kl. 10.00-16.30 
I dag skal vi en tur mod syd. Hvor vi havner er jo spændende, men  
vi skal som sædvanlig hygge os, og spise noget god mad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-74* 
Amalienborgmuseet 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.00 
Tag med ind til Amalienborg, hvor vi besøger museet i Christian VIII’s 
Palæ. Her får man et unikt billede af de personlige royale gemakker, 
som har dannet ramme om de kongeliges liv og hverdag over flere 
generationer. Man kan blandt andet se Dronning Louises dagligstue og 
Frederik den IX’s arbejdsværelse. Man kan i øvrigt se de 
pragtgemakker, nytårstaflet afholdes i. 
Efter besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. N18-75 
Nivaagaard 
Tirsdag den 6. november kl. 10.00-15.00 
Vi skal i dag besøge Nivaagaards Malerisamling. 
Vi spiser frokost på museet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. N18-76 
Silkegrønt, Sorø 
Fredag den 9. november kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Silkegrønt i Sorø som er Danmarks største forretning med 
speciale i kunstige blomster, planter og træer. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
 
Tur nr. 18-77 
Italiensk aften 
Onsdag den 14. november kl. 16.30-21.00 
Ikke bare pizza!!!! Vi kører en tur i byen og finder, til en forandring, en 
god italiensk restaurant, hvor vi spiser middag og hygger os. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. 18-78 
Nisseland 
Tirsdag den 20. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Mørkøv, hvor verdens største mekaniske Nisseland ligger. Vi 
spiser i "Nisserød gæstgiveri". 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entré 100 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                              
 
Tur nr. N18-79 
Aftentur 
Fredag den 23. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører ind til byen og spiser vores aftensmad på Restaurant Nyboders 
Køkken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-80 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-17.30 
Vi kører til Sorø for at besøge Silkegrønt, som er Danmarks største 
specialbutik for kunstige blomster og planter. I butikken kan man ikke 
undgå at blive inspireret af det store udvalg af farvestrålende blomster 
og flotte juledekorationer. Hvis man selv får lyst til at fremstille sin 
egen dekoration, har Silkegrønt alt, hvad man skal bruge. 
Inden besøget spiser vi frokost på Rådhuskroen i Ringsted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Næste program udsendes ultimo oktober 2018 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nørrebro 
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 94 88 02 
 
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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 13. september 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. 
 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke anvender 
parfume. 
 
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. 
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Bestillingsliste 
På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

                                             Program 1. del 
N18-55** 08-8 Mosehuset i Borup    
N18-56** 14-8 Hundested    
N18-57 17-8 Hornbæk    
N18-58 22-8 Rundt om Roskilde Fjord    
N18-59 28-8 Fugleparken Græsted    
N18-60 31-8 Jægerspris Slot    
N18-61 05-06-

09 
Miniferie 
Præstekilde Hotel 

   

N18-62 11-9 Allerød,  
Ninas Naturcafe Allerød 

   

N18-63 14-9 Esrum Kloster    
N18-64 19-9 Frokosttur 

The Captain, Rungsted 
   

N18-65 23-9 Søndagstur Fiskefrokost      
N18-66 25-9 Albatrossen  

Brøndby Havn 
   

N18-67 28-9 Amager    
  Program 2.del    
N18-68 03-10 Tissø og Buerup    
N18-69 09-10 Aftentur The Captain,  

Rungsted havn 
   

N18-70 12-10 Nivå Havn    
N18-71 17-10 Køge Høstmarked    
N18-72 23-10 Karrebæksminde    
N18-73 26-10 Efterårstur    
N18-74* 31-10 Amalienborg museet    
N18-75 06-11 Nivågård    
N18-76 09-11 Silkegrønt i Sorø    
N18-77 14-11 Italiensk aften    
N18-78 20-11 Nisseland    
N18-79 23-11 Nyboders Køkken     
N18-80 28-11 Silkegrønt i Sorø    
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     Første del af programmet: 
 

 Her finder du ture, som køres 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 94 88 02 
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Tur nr. N18-55** 
 Mosehuset i Borup 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører ad de små veje gennem det smukke Midtsjælland, ned til 
egnen omkring Borup, for at besøge den gamle købmandshandel 
Mosehuset. 
I et hus fra 1893 har der været købmandshandel siden 1954, og siden 
restaureringen i 1994 har Hanne Lundgren udviklet forretningen til et 
fantastisk sted med et overvældende udvalg af kaffe, the, chokolade, 
slik, delikatesser og brugskunst. I baghaven serveres der kaffe mm. 
-eventuelt med deres berømte pandekager til. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

                  
 
Tur nr. N18-56** 
Hundested 
Tirsdag den 14. august kl. 10.00–16.00 
Vi skal til sandskulpturfestival i Hundested. 
Det er altid spændende at se, hvad kunstnerne har fundet på. Først 
skal vi dog finde et godt spisested. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. N18-57 
Hornbæk 
Fredag den 17. august kl. kl. 10.00–16.00 
Vi kører en hyggelig tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over 
Øresund. Vi spiser frokost i Hornbæk og går en dejlig tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. N18-58 
Rundt om Roskilde Fjord  
Onsdag 22. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur op til Frederikssund, over broen og videre mod 
Jægerspris. Efter et besøg ved den berømte Kongeeg i Nordskoven 
forsætter vi til Kulhuse, hvor vi tager færgen Columbus over til Sølager. 
På hjemvejen kører vi langs Arresø tilbage til byen. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr.+ færge 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-59 
Fugleparken i Græsted 
Tirsdag den 28. august kl. 10.00-16.30  
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr.+ entré 130 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 

                     
 
Tur nr. N18-60 
Jægerspris slot 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
Vi besøger slottet og haven og spiser frokost på Café Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N18-61 
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 kaffe og kage, 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 morgenmads- buffeten, 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. N18-62 
Ninas naturcafé i Allerød 
Tirsdag den 11. september kl. 10.00-15.30 
Vi kører til Ninas naturcafé, der ligger ved Allerød. Her nyder vi en god 
frokost. Caféen er også kendt for sin kagebuffet, som vi evt. kan nyde 
efter frokosten. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-63 
Esrum Kloster 
Fredag den 14. september kl. 10.00–16.00 
Vi kører igennem det skønne Nordsjælland til Esrum Kloster hvor vi skal 
spise i Møllecaféen. Bagefter kan vi gå en tur i klosterhaven. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. 18-64 
Frokosttur The Captain, Rungsted Havn 
Onsdag den 19. september kl. 11.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen til Rungsted for at spise frokost på et af 
vore favoritsteder, hvor vi samtidig kan nyde udsigten over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-65 
Søndagstur, fiskefrokost 
Søndag den 23. september kl. 11.00-15.00 
Alt godt fra havet. Vi har fundet en rigtig god fiskecafé, som har ry  
for at have byens bedste Fish og Chips. Vi håber, at I også kunne 
tænke jer en rigtig god fiskespise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-66 
Albatrossen i Brøndby Havn 
Tirsdag den 25. september kl. 11.00-15.00 
Vi kører en hyggetur ud til Albatrossen, hvor vi skal spise en dejlig 
frokost og nyde den flotte udsigt over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
Tur nr. N18-67 
Amager 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.30 
Vi kører en tur rundt på Amager. Vi besøger Kræmmergården og 
Dragør Havn og naturligvis "vores gæs".  
Vi spiser på Flyvergrillen. 
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 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 94 88 02 
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Tur nr. 18-68 
Tissø og Buerup 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-17.30 
Vi kører vestpå ned til den smukke egn omkring Tissø. 
Efter en tur rundt om søen, besøger vi det Kreative Hjørne i Buerup, 
hvor 19 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter blandt andet keramik, smykker og garn. 
Undervejs spiser vi frokost på Bromølle Kro. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-69 
Aftentur The Captain Rungsted Havn 
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 -21.00 
Vi kører til Rungsted Havn og spiser på The Captain. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 

                             
 
Tur nr. N18-70 
Nivå Havn 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-15.00 
Vi kører en dejlig tur op ad Strandvejen til Nivå, hvor vi skal spise 
frokost på Café Strandhuset, der ligger i Nivå Havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur Nr. N18-71 
Køge Høstmarked 
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Køge og besøger markedet på torvet. Efter at have gjort 
nogle indkøb i boderne, finder vi et sted på havnen, hvor vi spiser 
frokost. 
På hjemturen lægger vi vejen forbi Møllebækkens Købmandsgård. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer.    
 
 
Tur nr. N18-72 
Karrebæksminde 
Tirsdag den 23. oktober kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Karrebæksminde, som med en klapbro er forbundet med 
Enø. Vi spiser frokost på Kanalkroen og ser nærmere på områdets 
fortræffeligheder. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                            
 
Tur nr. N18-73 
Efterårstur 
Fredag den 26. oktober kl. 10.00-16.30 
I dag skal vi en tur mod syd. Hvor vi havner er jo spændende, men  
vi skal som sædvanlig hygge os, og spise noget god mad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-74* 
Amalienborgmuseet 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.00 
Tag med ind til Amalienborg, hvor vi besøger museet i Christian VIII’s 
Palæ. Her får man et unikt billede af de personlige royale gemakker, 
som har dannet ramme om de kongeliges liv og hverdag over flere 
generationer. Man kan blandt andet se Dronning Louises dagligstue og 
Frederik den IX’s arbejdsværelse. Man kan i øvrigt se de 
pragtgemakker, nytårstaflet afholdes i. 
Efter besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. N18-75 
Nivaagaard 
Tirsdag den 6. november kl. 10.00-15.00 
Vi skal i dag besøge Nivaagaards Malerisamling. 
Vi spiser frokost på museet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. N18-76 
Silkegrønt, Sorø 
Fredag den 9. november kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Silkegrønt i Sorø som er Danmarks største forretning med 
speciale i kunstige blomster, planter og træer. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
 
Tur nr. 18-77 
Italiensk aften 
Onsdag den 14. november kl. 16.30-21.00 
Ikke bare pizza!!!! Vi kører en tur i byen og finder, til en forandring, en 
god italiensk restaurant, hvor vi spiser middag og hygger os. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. 18-78 
Nisseland 
Tirsdag den 20. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Mørkøv, hvor verdens største mekaniske Nisseland ligger. Vi 
spiser i "Nisserød gæstgiveri". 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entré 100 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                              
 
Tur nr. N18-79 
Aftentur 
Fredag den 23. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører ind til byen og spiser vores aftensmad på Restaurant Nyboders 
Køkken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-80 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-17.30 
Vi kører til Sorø for at besøge Silkegrønt, som er Danmarks største 
specialbutik for kunstige blomster og planter. I butikken kan man ikke 
undgå at blive inspireret af det store udvalg af farvestrålende blomster 
og flotte juledekorationer. Hvis man selv får lyst til at fremstille sin 
egen dekoration, har Silkegrønt alt, hvad man skal bruge. 
Inden besøget spiser vi frokost på Rådhuskroen i Ringsted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Næste program udsendes ultimo oktober 2018 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nørrebro 
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 94 88 02 
 
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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 13. september 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. 
 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke anvender 
parfume. 
 
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. 
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Bestillingsliste 
På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

                                             Program 1. del 
N18-55** 08-8 Mosehuset i Borup    
N18-56** 14-8 Hundested    
N18-57 17-8 Hornbæk    
N18-58 22-8 Rundt om Roskilde Fjord    
N18-59 28-8 Fugleparken Græsted    
N18-60 31-8 Jægerspris Slot    
N18-61 05-06-

09 
Miniferie 
Præstekilde Hotel 

   

N18-62 11-9 Allerød,  
Ninas Naturcafe Allerød 

   

N18-63 14-9 Esrum Kloster    
N18-64 19-9 Frokosttur 

The Captain, Rungsted 
   

N18-65 23-9 Søndagstur Fiskefrokost      
N18-66 25-9 Albatrossen  

Brøndby Havn 
   

N18-67 28-9 Amager    
  Program 2.del    
N18-68 03-10 Tissø og Buerup    
N18-69 09-10 Aftentur The Captain,  

Rungsted havn 
   

N18-70 12-10 Nivå Havn    
N18-71 17-10 Køge Høstmarked    
N18-72 23-10 Karrebæksminde    
N18-73 26-10 Efterårstur    
N18-74* 31-10 Amalienborg museet    
N18-75 06-11 Nivågård    
N18-76 09-11 Silkegrønt i Sorø    
N18-77 14-11 Italiensk aften    
N18-78 20-11 Nisseland    
N18-79 23-11 Nyboders Køkken     
N18-80 28-11 Silkegrønt i Sorø    
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     Første del af programmet: 
 

 Her finder du ture, som køres 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 94 88 02 
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Tur nr. N18-55** 
 Mosehuset i Borup 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører ad de små veje gennem det smukke Midtsjælland, ned til 
egnen omkring Borup, for at besøge den gamle købmandshandel 
Mosehuset. 
I et hus fra 1893 har der været købmandshandel siden 1954, og siden 
restaureringen i 1994 har Hanne Lundgren udviklet forretningen til et 
fantastisk sted med et overvældende udvalg af kaffe, the, chokolade, 
slik, delikatesser og brugskunst. I baghaven serveres der kaffe mm. 
-eventuelt med deres berømte pandekager til. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

                  
 
Tur nr. N18-56** 
Hundested 
Tirsdag den 14. august kl. 10.00–16.00 
Vi skal til sandskulpturfestival i Hundested. 
Det er altid spændende at se, hvad kunstnerne har fundet på. Først 
skal vi dog finde et godt spisested. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. N18-57 
Hornbæk 
Fredag den 17. august kl. kl. 10.00–16.00 
Vi kører en hyggelig tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over 
Øresund. Vi spiser frokost i Hornbæk og går en dejlig tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. N18-58 
Rundt om Roskilde Fjord  
Onsdag 22. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur op til Frederikssund, over broen og videre mod 
Jægerspris. Efter et besøg ved den berømte Kongeeg i Nordskoven 
forsætter vi til Kulhuse, hvor vi tager færgen Columbus over til Sølager. 
På hjemvejen kører vi langs Arresø tilbage til byen. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr.+ færge 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-59 
Fugleparken i Græsted 
Tirsdag den 28. august kl. 10.00-16.30  
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr.+ entré 130 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 

                     
 
Tur nr. N18-60 
Jægerspris slot 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
Vi besøger slottet og haven og spiser frokost på Café Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N18-61 
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 kaffe og kage, 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 morgenmads- buffeten, 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. N18-62 
Ninas naturcafé i Allerød 
Tirsdag den 11. september kl. 10.00-15.30 
Vi kører til Ninas naturcafé, der ligger ved Allerød. Her nyder vi en god 
frokost. Caféen er også kendt for sin kagebuffet, som vi evt. kan nyde 
efter frokosten. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-63 
Esrum Kloster 
Fredag den 14. september kl. 10.00–16.00 
Vi kører igennem det skønne Nordsjælland til Esrum Kloster hvor vi skal 
spise i Møllecaféen. Bagefter kan vi gå en tur i klosterhaven. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. 18-64 
Frokosttur The Captain, Rungsted Havn 
Onsdag den 19. september kl. 11.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen til Rungsted for at spise frokost på et af 
vore favoritsteder, hvor vi samtidig kan nyde udsigten over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-65 
Søndagstur, fiskefrokost 
Søndag den 23. september kl. 11.00-15.00 
Alt godt fra havet. Vi har fundet en rigtig god fiskecafé, som har ry  
for at have byens bedste Fish og Chips. Vi håber, at I også kunne 
tænke jer en rigtig god fiskespise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-66 
Albatrossen i Brøndby Havn 
Tirsdag den 25. september kl. 11.00-15.00 
Vi kører en hyggetur ud til Albatrossen, hvor vi skal spise en dejlig 
frokost og nyde den flotte udsigt over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
Tur nr. N18-67 
Amager 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.30 
Vi kører en tur rundt på Amager. Vi besøger Kræmmergården og 
Dragør Havn og naturligvis "vores gæs".  
Vi spiser på Flyvergrillen. 
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 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 94 88 02 
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Tur nr. 18-68 
Tissø og Buerup 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-17.30 
Vi kører vestpå ned til den smukke egn omkring Tissø. 
Efter en tur rundt om søen, besøger vi det Kreative Hjørne i Buerup, 
hvor 19 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter blandt andet keramik, smykker og garn. 
Undervejs spiser vi frokost på Bromølle Kro. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-69 
Aftentur The Captain Rungsted Havn 
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 -21.00 
Vi kører til Rungsted Havn og spiser på The Captain. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 

                             
 
Tur nr. N18-70 
Nivå Havn 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-15.00 
Vi kører en dejlig tur op ad Strandvejen til Nivå, hvor vi skal spise 
frokost på Café Strandhuset, der ligger i Nivå Havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur Nr. N18-71 
Køge Høstmarked 
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Køge og besøger markedet på torvet. Efter at have gjort 
nogle indkøb i boderne, finder vi et sted på havnen, hvor vi spiser 
frokost. 
På hjemturen lægger vi vejen forbi Møllebækkens Købmandsgård. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer.    
 
 
Tur nr. N18-72 
Karrebæksminde 
Tirsdag den 23. oktober kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Karrebæksminde, som med en klapbro er forbundet med 
Enø. Vi spiser frokost på Kanalkroen og ser nærmere på områdets 
fortræffeligheder. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                            
 
Tur nr. N18-73 
Efterårstur 
Fredag den 26. oktober kl. 10.00-16.30 
I dag skal vi en tur mod syd. Hvor vi havner er jo spændende, men  
vi skal som sædvanlig hygge os, og spise noget god mad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-74* 
Amalienborgmuseet 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.00 
Tag med ind til Amalienborg, hvor vi besøger museet i Christian VIII’s 
Palæ. Her får man et unikt billede af de personlige royale gemakker, 
som har dannet ramme om de kongeliges liv og hverdag over flere 
generationer. Man kan blandt andet se Dronning Louises dagligstue og 
Frederik den IX’s arbejdsværelse. Man kan i øvrigt se de 
pragtgemakker, nytårstaflet afholdes i. 
Efter besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. N18-75 
Nivaagaard 
Tirsdag den 6. november kl. 10.00-15.00 
Vi skal i dag besøge Nivaagaards Malerisamling. 
Vi spiser frokost på museet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. N18-76 
Silkegrønt, Sorø 
Fredag den 9. november kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Silkegrønt i Sorø som er Danmarks største forretning med 
speciale i kunstige blomster, planter og træer. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
 
Tur nr. 18-77 
Italiensk aften 
Onsdag den 14. november kl. 16.30-21.00 
Ikke bare pizza!!!! Vi kører en tur i byen og finder, til en forandring, en 
god italiensk restaurant, hvor vi spiser middag og hygger os. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. 18-78 
Nisseland 
Tirsdag den 20. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Mørkøv, hvor verdens største mekaniske Nisseland ligger. Vi 
spiser i "Nisserød gæstgiveri". 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entré 100 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                              
 
Tur nr. N18-79 
Aftentur 
Fredag den 23. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører ind til byen og spiser vores aftensmad på Restaurant Nyboders 
Køkken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-80 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-17.30 
Vi kører til Sorø for at besøge Silkegrønt, som er Danmarks største 
specialbutik for kunstige blomster og planter. I butikken kan man ikke 
undgå at blive inspireret af det store udvalg af farvestrålende blomster 
og flotte juledekorationer. Hvis man selv får lyst til at fremstille sin 
egen dekoration, har Silkegrønt alt, hvad man skal bruge. 
Inden besøget spiser vi frokost på Rådhuskroen i Ringsted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Næste program udsendes ultimo oktober 2018 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nørrebro 
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 94 88 02 
 
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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 13. september 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. 
 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke anvender 
parfume. 
 
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. 
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Bestillingsliste 
På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

                                             Program 1. del 
N18-55** 08-8 Mosehuset i Borup    
N18-56** 14-8 Hundested    
N18-57 17-8 Hornbæk    
N18-58 22-8 Rundt om Roskilde Fjord    
N18-59 28-8 Fugleparken Græsted    
N18-60 31-8 Jægerspris Slot    
N18-61 05-06-

09 
Miniferie 
Præstekilde Hotel 

   

N18-62 11-9 Allerød,  
Ninas Naturcafe Allerød 

   

N18-63 14-9 Esrum Kloster    
N18-64 19-9 Frokosttur 

The Captain, Rungsted 
   

N18-65 23-9 Søndagstur Fiskefrokost      
N18-66 25-9 Albatrossen  

Brøndby Havn 
   

N18-67 28-9 Amager    
  Program 2.del    
N18-68 03-10 Tissø og Buerup    
N18-69 09-10 Aftentur The Captain,  

Rungsted havn 
   

N18-70 12-10 Nivå Havn    
N18-71 17-10 Køge Høstmarked    
N18-72 23-10 Karrebæksminde    
N18-73 26-10 Efterårstur    
N18-74* 31-10 Amalienborg museet    
N18-75 06-11 Nivågård    
N18-76 09-11 Silkegrønt i Sorø    
N18-77 14-11 Italiensk aften    
N18-78 20-11 Nisseland    
N18-79 23-11 Nyboders Køkken     
N18-80 28-11 Silkegrønt i Sorø    
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     Første del af programmet: 
 

 Her finder du ture, som køres 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 94 88 02 
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Tur nr. N18-55** 
 Mosehuset i Borup 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører ad de små veje gennem det smukke Midtsjælland, ned til 
egnen omkring Borup, for at besøge den gamle købmandshandel 
Mosehuset. 
I et hus fra 1893 har der været købmandshandel siden 1954, og siden 
restaureringen i 1994 har Hanne Lundgren udviklet forretningen til et 
fantastisk sted med et overvældende udvalg af kaffe, the, chokolade, 
slik, delikatesser og brugskunst. I baghaven serveres der kaffe mm. 
-eventuelt med deres berømte pandekager til. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

                  
 
Tur nr. N18-56** 
Hundested 
Tirsdag den 14. august kl. 10.00–16.00 
Vi skal til sandskulpturfestival i Hundested. 
Det er altid spændende at se, hvad kunstnerne har fundet på. Først 
skal vi dog finde et godt spisested. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. N18-57 
Hornbæk 
Fredag den 17. august kl. kl. 10.00–16.00 
Vi kører en hyggelig tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over 
Øresund. Vi spiser frokost i Hornbæk og går en dejlig tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. N18-58 
Rundt om Roskilde Fjord  
Onsdag 22. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur op til Frederikssund, over broen og videre mod 
Jægerspris. Efter et besøg ved den berømte Kongeeg i Nordskoven 
forsætter vi til Kulhuse, hvor vi tager færgen Columbus over til Sølager. 
På hjemvejen kører vi langs Arresø tilbage til byen. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr.+ færge 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
 
  



Nørrebro  August, september, oktober, november 2018 

8 

 
 

                                 
 
Tur nr. N18-59 
Fugleparken i Græsted 
Tirsdag den 28. august kl. 10.00-16.30  
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr.+ entré 130 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 

                     
 
Tur nr. N18-60 
Jægerspris slot 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
Vi besøger slottet og haven og spiser frokost på Café Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N18-61 
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 kaffe og kage, 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 morgenmads- buffeten, 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. N18-62 
Ninas naturcafé i Allerød 
Tirsdag den 11. september kl. 10.00-15.30 
Vi kører til Ninas naturcafé, der ligger ved Allerød. Her nyder vi en god 
frokost. Caféen er også kendt for sin kagebuffet, som vi evt. kan nyde 
efter frokosten. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-63 
Esrum Kloster 
Fredag den 14. september kl. 10.00–16.00 
Vi kører igennem det skønne Nordsjælland til Esrum Kloster hvor vi skal 
spise i Møllecaféen. Bagefter kan vi gå en tur i klosterhaven. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. 18-64 
Frokosttur The Captain, Rungsted Havn 
Onsdag den 19. september kl. 11.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen til Rungsted for at spise frokost på et af 
vore favoritsteder, hvor vi samtidig kan nyde udsigten over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-65 
Søndagstur, fiskefrokost 
Søndag den 23. september kl. 11.00-15.00 
Alt godt fra havet. Vi har fundet en rigtig god fiskecafé, som har ry  
for at have byens bedste Fish og Chips. Vi håber, at I også kunne 
tænke jer en rigtig god fiskespise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-66 
Albatrossen i Brøndby Havn 
Tirsdag den 25. september kl. 11.00-15.00 
Vi kører en hyggetur ud til Albatrossen, hvor vi skal spise en dejlig 
frokost og nyde den flotte udsigt over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
Tur nr. N18-67 
Amager 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.30 
Vi kører en tur rundt på Amager. Vi besøger Kræmmergården og 
Dragør Havn og naturligvis "vores gæs".  
Vi spiser på Flyvergrillen. 
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 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 94 88 02 
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Tur nr. 18-68 
Tissø og Buerup 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-17.30 
Vi kører vestpå ned til den smukke egn omkring Tissø. 
Efter en tur rundt om søen, besøger vi det Kreative Hjørne i Buerup, 
hvor 19 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter blandt andet keramik, smykker og garn. 
Undervejs spiser vi frokost på Bromølle Kro. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-69 
Aftentur The Captain Rungsted Havn 
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 -21.00 
Vi kører til Rungsted Havn og spiser på The Captain. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 

                             
 
Tur nr. N18-70 
Nivå Havn 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-15.00 
Vi kører en dejlig tur op ad Strandvejen til Nivå, hvor vi skal spise 
frokost på Café Strandhuset, der ligger i Nivå Havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 



Nørrebro  August, september, oktober, november 2018 

14 

 
 
Tur Nr. N18-71 
Køge Høstmarked 
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Køge og besøger markedet på torvet. Efter at have gjort 
nogle indkøb i boderne, finder vi et sted på havnen, hvor vi spiser 
frokost. 
På hjemturen lægger vi vejen forbi Møllebækkens Købmandsgård. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer.    
 
 
Tur nr. N18-72 
Karrebæksminde 
Tirsdag den 23. oktober kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Karrebæksminde, som med en klapbro er forbundet med 
Enø. Vi spiser frokost på Kanalkroen og ser nærmere på områdets 
fortræffeligheder. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                            
 
Tur nr. N18-73 
Efterårstur 
Fredag den 26. oktober kl. 10.00-16.30 
I dag skal vi en tur mod syd. Hvor vi havner er jo spændende, men  
vi skal som sædvanlig hygge os, og spise noget god mad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-74* 
Amalienborgmuseet 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.00 
Tag med ind til Amalienborg, hvor vi besøger museet i Christian VIII’s 
Palæ. Her får man et unikt billede af de personlige royale gemakker, 
som har dannet ramme om de kongeliges liv og hverdag over flere 
generationer. Man kan blandt andet se Dronning Louises dagligstue og 
Frederik den IX’s arbejdsværelse. Man kan i øvrigt se de 
pragtgemakker, nytårstaflet afholdes i. 
Efter besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. N18-75 
Nivaagaard 
Tirsdag den 6. november kl. 10.00-15.00 
Vi skal i dag besøge Nivaagaards Malerisamling. 
Vi spiser frokost på museet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. N18-76 
Silkegrønt, Sorø 
Fredag den 9. november kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Silkegrønt i Sorø som er Danmarks største forretning med 
speciale i kunstige blomster, planter og træer. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
 
Tur nr. 18-77 
Italiensk aften 
Onsdag den 14. november kl. 16.30-21.00 
Ikke bare pizza!!!! Vi kører en tur i byen og finder, til en forandring, en 
god italiensk restaurant, hvor vi spiser middag og hygger os. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. 18-78 
Nisseland 
Tirsdag den 20. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Mørkøv, hvor verdens største mekaniske Nisseland ligger. Vi 
spiser i "Nisserød gæstgiveri". 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entré 100 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                              
 
Tur nr. N18-79 
Aftentur 
Fredag den 23. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører ind til byen og spiser vores aftensmad på Restaurant Nyboders 
Køkken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-80 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-17.30 
Vi kører til Sorø for at besøge Silkegrønt, som er Danmarks største 
specialbutik for kunstige blomster og planter. I butikken kan man ikke 
undgå at blive inspireret af det store udvalg af farvestrålende blomster 
og flotte juledekorationer. Hvis man selv får lyst til at fremstille sin 
egen dekoration, har Silkegrønt alt, hvad man skal bruge. 
Inden besøget spiser vi frokost på Rådhuskroen i Ringsted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Næste program udsendes ultimo oktober 2018 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nørrebro 
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 94 88 02 
 
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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 13. september 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. 
 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke anvender 
parfume. 
 
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. 
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Bestillingsliste 
På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

                                             Program 1. del 
N18-55** 08-8 Mosehuset i Borup    
N18-56** 14-8 Hundested    
N18-57 17-8 Hornbæk    
N18-58 22-8 Rundt om Roskilde Fjord    
N18-59 28-8 Fugleparken Græsted    
N18-60 31-8 Jægerspris Slot    
N18-61 05-06-

09 
Miniferie 
Præstekilde Hotel 

   

N18-62 11-9 Allerød,  
Ninas Naturcafe Allerød 

   

N18-63 14-9 Esrum Kloster    
N18-64 19-9 Frokosttur 

The Captain, Rungsted 
   

N18-65 23-9 Søndagstur Fiskefrokost      
N18-66 25-9 Albatrossen  

Brøndby Havn 
   

N18-67 28-9 Amager    
  Program 2.del    
N18-68 03-10 Tissø og Buerup    
N18-69 09-10 Aftentur The Captain,  

Rungsted havn 
   

N18-70 12-10 Nivå Havn    
N18-71 17-10 Køge Høstmarked    
N18-72 23-10 Karrebæksminde    
N18-73 26-10 Efterårstur    
N18-74* 31-10 Amalienborg museet    
N18-75 06-11 Nivågård    
N18-76 09-11 Silkegrønt i Sorø    
N18-77 14-11 Italiensk aften    
N18-78 20-11 Nisseland    
N18-79 23-11 Nyboders Køkken     
N18-80 28-11 Silkegrønt i Sorø    
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     Første del af programmet: 
 

 Her finder du ture, som køres 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 94 88 02 
 



Nørrebro  August, september, oktober, november 2018 

6 

 
 
Tur nr. N18-55** 
 Mosehuset i Borup 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører ad de små veje gennem det smukke Midtsjælland, ned til 
egnen omkring Borup, for at besøge den gamle købmandshandel 
Mosehuset. 
I et hus fra 1893 har der været købmandshandel siden 1954, og siden 
restaureringen i 1994 har Hanne Lundgren udviklet forretningen til et 
fantastisk sted med et overvældende udvalg af kaffe, the, chokolade, 
slik, delikatesser og brugskunst. I baghaven serveres der kaffe mm. 
-eventuelt med deres berømte pandekager til. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

                  
 
Tur nr. N18-56** 
Hundested 
Tirsdag den 14. august kl. 10.00–16.00 
Vi skal til sandskulpturfestival i Hundested. 
Det er altid spændende at se, hvad kunstnerne har fundet på. Først 
skal vi dog finde et godt spisested. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. N18-57 
Hornbæk 
Fredag den 17. august kl. kl. 10.00–16.00 
Vi kører en hyggelig tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over 
Øresund. Vi spiser frokost i Hornbæk og går en dejlig tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. N18-58 
Rundt om Roskilde Fjord  
Onsdag 22. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur op til Frederikssund, over broen og videre mod 
Jægerspris. Efter et besøg ved den berømte Kongeeg i Nordskoven 
forsætter vi til Kulhuse, hvor vi tager færgen Columbus over til Sølager. 
På hjemvejen kører vi langs Arresø tilbage til byen. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr.+ færge 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-59 
Fugleparken i Græsted 
Tirsdag den 28. august kl. 10.00-16.30  
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr.+ entré 130 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 

                     
 
Tur nr. N18-60 
Jægerspris slot 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
Vi besøger slottet og haven og spiser frokost på Café Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N18-61 
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 kaffe og kage, 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 morgenmads- buffeten, 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. N18-62 
Ninas naturcafé i Allerød 
Tirsdag den 11. september kl. 10.00-15.30 
Vi kører til Ninas naturcafé, der ligger ved Allerød. Her nyder vi en god 
frokost. Caféen er også kendt for sin kagebuffet, som vi evt. kan nyde 
efter frokosten. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-63 
Esrum Kloster 
Fredag den 14. september kl. 10.00–16.00 
Vi kører igennem det skønne Nordsjælland til Esrum Kloster hvor vi skal 
spise i Møllecaféen. Bagefter kan vi gå en tur i klosterhaven. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. 18-64 
Frokosttur The Captain, Rungsted Havn 
Onsdag den 19. september kl. 11.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen til Rungsted for at spise frokost på et af 
vore favoritsteder, hvor vi samtidig kan nyde udsigten over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-65 
Søndagstur, fiskefrokost 
Søndag den 23. september kl. 11.00-15.00 
Alt godt fra havet. Vi har fundet en rigtig god fiskecafé, som har ry  
for at have byens bedste Fish og Chips. Vi håber, at I også kunne 
tænke jer en rigtig god fiskespise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-66 
Albatrossen i Brøndby Havn 
Tirsdag den 25. september kl. 11.00-15.00 
Vi kører en hyggetur ud til Albatrossen, hvor vi skal spise en dejlig 
frokost og nyde den flotte udsigt over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
Tur nr. N18-67 
Amager 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.30 
Vi kører en tur rundt på Amager. Vi besøger Kræmmergården og 
Dragør Havn og naturligvis "vores gæs".  
Vi spiser på Flyvergrillen. 
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 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 94 88 02 
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Tur nr. 18-68 
Tissø og Buerup 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-17.30 
Vi kører vestpå ned til den smukke egn omkring Tissø. 
Efter en tur rundt om søen, besøger vi det Kreative Hjørne i Buerup, 
hvor 19 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter blandt andet keramik, smykker og garn. 
Undervejs spiser vi frokost på Bromølle Kro. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-69 
Aftentur The Captain Rungsted Havn 
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 -21.00 
Vi kører til Rungsted Havn og spiser på The Captain. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 

                             
 
Tur nr. N18-70 
Nivå Havn 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-15.00 
Vi kører en dejlig tur op ad Strandvejen til Nivå, hvor vi skal spise 
frokost på Café Strandhuset, der ligger i Nivå Havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur Nr. N18-71 
Køge Høstmarked 
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Køge og besøger markedet på torvet. Efter at have gjort 
nogle indkøb i boderne, finder vi et sted på havnen, hvor vi spiser 
frokost. 
På hjemturen lægger vi vejen forbi Møllebækkens Købmandsgård. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer.    
 
 
Tur nr. N18-72 
Karrebæksminde 
Tirsdag den 23. oktober kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Karrebæksminde, som med en klapbro er forbundet med 
Enø. Vi spiser frokost på Kanalkroen og ser nærmere på områdets 
fortræffeligheder. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                            
 
Tur nr. N18-73 
Efterårstur 
Fredag den 26. oktober kl. 10.00-16.30 
I dag skal vi en tur mod syd. Hvor vi havner er jo spændende, men  
vi skal som sædvanlig hygge os, og spise noget god mad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-74* 
Amalienborgmuseet 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.00 
Tag med ind til Amalienborg, hvor vi besøger museet i Christian VIII’s 
Palæ. Her får man et unikt billede af de personlige royale gemakker, 
som har dannet ramme om de kongeliges liv og hverdag over flere 
generationer. Man kan blandt andet se Dronning Louises dagligstue og 
Frederik den IX’s arbejdsværelse. Man kan i øvrigt se de 
pragtgemakker, nytårstaflet afholdes i. 
Efter besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. N18-75 
Nivaagaard 
Tirsdag den 6. november kl. 10.00-15.00 
Vi skal i dag besøge Nivaagaards Malerisamling. 
Vi spiser frokost på museet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. N18-76 
Silkegrønt, Sorø 
Fredag den 9. november kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Silkegrønt i Sorø som er Danmarks største forretning med 
speciale i kunstige blomster, planter og træer. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
 
Tur nr. 18-77 
Italiensk aften 
Onsdag den 14. november kl. 16.30-21.00 
Ikke bare pizza!!!! Vi kører en tur i byen og finder, til en forandring, en 
god italiensk restaurant, hvor vi spiser middag og hygger os. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. 18-78 
Nisseland 
Tirsdag den 20. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Mørkøv, hvor verdens største mekaniske Nisseland ligger. Vi 
spiser i "Nisserød gæstgiveri". 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entré 100 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                              
 
Tur nr. N18-79 
Aftentur 
Fredag den 23. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører ind til byen og spiser vores aftensmad på Restaurant Nyboders 
Køkken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-80 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-17.30 
Vi kører til Sorø for at besøge Silkegrønt, som er Danmarks største 
specialbutik for kunstige blomster og planter. I butikken kan man ikke 
undgå at blive inspireret af det store udvalg af farvestrålende blomster 
og flotte juledekorationer. Hvis man selv får lyst til at fremstille sin 
egen dekoration, har Silkegrønt alt, hvad man skal bruge. 
Inden besøget spiser vi frokost på Rådhuskroen i Ringsted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Næste program udsendes ultimo oktober 2018 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nørrebro 
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 94 88 02 
 
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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 13. september 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. 
 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke anvender 
parfume. 
 
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. 
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Bestillingsliste 
På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

                                             Program 1. del 
N18-55** 08-8 Mosehuset i Borup    
N18-56** 14-8 Hundested    
N18-57 17-8 Hornbæk    
N18-58 22-8 Rundt om Roskilde Fjord    
N18-59 28-8 Fugleparken Græsted    
N18-60 31-8 Jægerspris Slot    
N18-61 05-06-

09 
Miniferie 
Præstekilde Hotel 

   

N18-62 11-9 Allerød,  
Ninas Naturcafe Allerød 

   

N18-63 14-9 Esrum Kloster    
N18-64 19-9 Frokosttur 

The Captain, Rungsted 
   

N18-65 23-9 Søndagstur Fiskefrokost      
N18-66 25-9 Albatrossen  

Brøndby Havn 
   

N18-67 28-9 Amager    
  Program 2.del    
N18-68 03-10 Tissø og Buerup    
N18-69 09-10 Aftentur The Captain,  

Rungsted havn 
   

N18-70 12-10 Nivå Havn    
N18-71 17-10 Køge Høstmarked    
N18-72 23-10 Karrebæksminde    
N18-73 26-10 Efterårstur    
N18-74* 31-10 Amalienborg museet    
N18-75 06-11 Nivågård    
N18-76 09-11 Silkegrønt i Sorø    
N18-77 14-11 Italiensk aften    
N18-78 20-11 Nisseland    
N18-79 23-11 Nyboders Køkken     
N18-80 28-11 Silkegrønt i Sorø    
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     Første del af programmet: 
 

 Her finder du ture, som køres 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 94 88 02 
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Tur nr. N18-55** 
 Mosehuset i Borup 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører ad de små veje gennem det smukke Midtsjælland, ned til 
egnen omkring Borup, for at besøge den gamle købmandshandel 
Mosehuset. 
I et hus fra 1893 har der været købmandshandel siden 1954, og siden 
restaureringen i 1994 har Hanne Lundgren udviklet forretningen til et 
fantastisk sted med et overvældende udvalg af kaffe, the, chokolade, 
slik, delikatesser og brugskunst. I baghaven serveres der kaffe mm. 
-eventuelt med deres berømte pandekager til. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

                  
 
Tur nr. N18-56** 
Hundested 
Tirsdag den 14. august kl. 10.00–16.00 
Vi skal til sandskulpturfestival i Hundested. 
Det er altid spændende at se, hvad kunstnerne har fundet på. Først 
skal vi dog finde et godt spisested. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 



Nørrebro  August, september, oktober, november 2018 

7 

 
 
Tur nr. N18-57 
Hornbæk 
Fredag den 17. august kl. kl. 10.00–16.00 
Vi kører en hyggelig tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over 
Øresund. Vi spiser frokost i Hornbæk og går en dejlig tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. N18-58 
Rundt om Roskilde Fjord  
Onsdag 22. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur op til Frederikssund, over broen og videre mod 
Jægerspris. Efter et besøg ved den berømte Kongeeg i Nordskoven 
forsætter vi til Kulhuse, hvor vi tager færgen Columbus over til Sølager. 
På hjemvejen kører vi langs Arresø tilbage til byen. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr.+ færge 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
 
  



Nørrebro  August, september, oktober, november 2018 

8 

 
 

                                 
 
Tur nr. N18-59 
Fugleparken i Græsted 
Tirsdag den 28. august kl. 10.00-16.30  
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr.+ entré 130 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 

                     
 
Tur nr. N18-60 
Jægerspris slot 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
Vi besøger slottet og haven og spiser frokost på Café Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N18-61 
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 kaffe og kage, 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 morgenmads- buffeten, 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. N18-62 
Ninas naturcafé i Allerød 
Tirsdag den 11. september kl. 10.00-15.30 
Vi kører til Ninas naturcafé, der ligger ved Allerød. Her nyder vi en god 
frokost. Caféen er også kendt for sin kagebuffet, som vi evt. kan nyde 
efter frokosten. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-63 
Esrum Kloster 
Fredag den 14. september kl. 10.00–16.00 
Vi kører igennem det skønne Nordsjælland til Esrum Kloster hvor vi skal 
spise i Møllecaféen. Bagefter kan vi gå en tur i klosterhaven. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. 18-64 
Frokosttur The Captain, Rungsted Havn 
Onsdag den 19. september kl. 11.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen til Rungsted for at spise frokost på et af 
vore favoritsteder, hvor vi samtidig kan nyde udsigten over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-65 
Søndagstur, fiskefrokost 
Søndag den 23. september kl. 11.00-15.00 
Alt godt fra havet. Vi har fundet en rigtig god fiskecafé, som har ry  
for at have byens bedste Fish og Chips. Vi håber, at I også kunne 
tænke jer en rigtig god fiskespise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-66 
Albatrossen i Brøndby Havn 
Tirsdag den 25. september kl. 11.00-15.00 
Vi kører en hyggetur ud til Albatrossen, hvor vi skal spise en dejlig 
frokost og nyde den flotte udsigt over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
Tur nr. N18-67 
Amager 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.30 
Vi kører en tur rundt på Amager. Vi besøger Kræmmergården og 
Dragør Havn og naturligvis "vores gæs".  
Vi spiser på Flyvergrillen. 
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 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 94 88 02 
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Tur nr. 18-68 
Tissø og Buerup 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-17.30 
Vi kører vestpå ned til den smukke egn omkring Tissø. 
Efter en tur rundt om søen, besøger vi det Kreative Hjørne i Buerup, 
hvor 19 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter blandt andet keramik, smykker og garn. 
Undervejs spiser vi frokost på Bromølle Kro. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-69 
Aftentur The Captain Rungsted Havn 
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 -21.00 
Vi kører til Rungsted Havn og spiser på The Captain. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 

                             
 
Tur nr. N18-70 
Nivå Havn 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-15.00 
Vi kører en dejlig tur op ad Strandvejen til Nivå, hvor vi skal spise 
frokost på Café Strandhuset, der ligger i Nivå Havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur Nr. N18-71 
Køge Høstmarked 
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Køge og besøger markedet på torvet. Efter at have gjort 
nogle indkøb i boderne, finder vi et sted på havnen, hvor vi spiser 
frokost. 
På hjemturen lægger vi vejen forbi Møllebækkens Købmandsgård. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer.    
 
 
Tur nr. N18-72 
Karrebæksminde 
Tirsdag den 23. oktober kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Karrebæksminde, som med en klapbro er forbundet med 
Enø. Vi spiser frokost på Kanalkroen og ser nærmere på områdets 
fortræffeligheder. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                            
 
Tur nr. N18-73 
Efterårstur 
Fredag den 26. oktober kl. 10.00-16.30 
I dag skal vi en tur mod syd. Hvor vi havner er jo spændende, men  
vi skal som sædvanlig hygge os, og spise noget god mad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-74* 
Amalienborgmuseet 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.00 
Tag med ind til Amalienborg, hvor vi besøger museet i Christian VIII’s 
Palæ. Her får man et unikt billede af de personlige royale gemakker, 
som har dannet ramme om de kongeliges liv og hverdag over flere 
generationer. Man kan blandt andet se Dronning Louises dagligstue og 
Frederik den IX’s arbejdsværelse. Man kan i øvrigt se de 
pragtgemakker, nytårstaflet afholdes i. 
Efter besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. N18-75 
Nivaagaard 
Tirsdag den 6. november kl. 10.00-15.00 
Vi skal i dag besøge Nivaagaards Malerisamling. 
Vi spiser frokost på museet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. N18-76 
Silkegrønt, Sorø 
Fredag den 9. november kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Silkegrønt i Sorø som er Danmarks største forretning med 
speciale i kunstige blomster, planter og træer. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
 
Tur nr. 18-77 
Italiensk aften 
Onsdag den 14. november kl. 16.30-21.00 
Ikke bare pizza!!!! Vi kører en tur i byen og finder, til en forandring, en 
god italiensk restaurant, hvor vi spiser middag og hygger os. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. 18-78 
Nisseland 
Tirsdag den 20. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Mørkøv, hvor verdens største mekaniske Nisseland ligger. Vi 
spiser i "Nisserød gæstgiveri". 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entré 100 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                              
 
Tur nr. N18-79 
Aftentur 
Fredag den 23. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører ind til byen og spiser vores aftensmad på Restaurant Nyboders 
Køkken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-80 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-17.30 
Vi kører til Sorø for at besøge Silkegrønt, som er Danmarks største 
specialbutik for kunstige blomster og planter. I butikken kan man ikke 
undgå at blive inspireret af det store udvalg af farvestrålende blomster 
og flotte juledekorationer. Hvis man selv får lyst til at fremstille sin 
egen dekoration, har Silkegrønt alt, hvad man skal bruge. 
Inden besøget spiser vi frokost på Rådhuskroen i Ringsted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                           
  
 
 
 
 



Nørrebro  August, september, oktober, november 2018 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næste program udsendes ultimo oktober 2018 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nørrebro 
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 94 88 02 
 
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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 13. september 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. 
 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke anvender 
parfume. 
 
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. 
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Bestillingsliste 
På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

                                             Program 1. del 
N18-55** 08-8 Mosehuset i Borup    
N18-56** 14-8 Hundested    
N18-57 17-8 Hornbæk    
N18-58 22-8 Rundt om Roskilde Fjord    
N18-59 28-8 Fugleparken Græsted    
N18-60 31-8 Jægerspris Slot    
N18-61 05-06-

09 
Miniferie 
Præstekilde Hotel 

   

N18-62 11-9 Allerød,  
Ninas Naturcafe Allerød 

   

N18-63 14-9 Esrum Kloster    
N18-64 19-9 Frokosttur 

The Captain, Rungsted 
   

N18-65 23-9 Søndagstur Fiskefrokost      
N18-66 25-9 Albatrossen  

Brøndby Havn 
   

N18-67 28-9 Amager    
  Program 2.del    
N18-68 03-10 Tissø og Buerup    
N18-69 09-10 Aftentur The Captain,  

Rungsted havn 
   

N18-70 12-10 Nivå Havn    
N18-71 17-10 Køge Høstmarked    
N18-72 23-10 Karrebæksminde    
N18-73 26-10 Efterårstur    
N18-74* 31-10 Amalienborg museet    
N18-75 06-11 Nivågård    
N18-76 09-11 Silkegrønt i Sorø    
N18-77 14-11 Italiensk aften    
N18-78 20-11 Nisseland    
N18-79 23-11 Nyboders Køkken     
N18-80 28-11 Silkegrønt i Sorø    
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     Første del af programmet: 
 

 Her finder du ture, som køres 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 94 88 02 
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Tur nr. N18-55** 
 Mosehuset i Borup 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører ad de små veje gennem det smukke Midtsjælland, ned til 
egnen omkring Borup, for at besøge den gamle købmandshandel 
Mosehuset. 
I et hus fra 1893 har der været købmandshandel siden 1954, og siden 
restaureringen i 1994 har Hanne Lundgren udviklet forretningen til et 
fantastisk sted med et overvældende udvalg af kaffe, the, chokolade, 
slik, delikatesser og brugskunst. I baghaven serveres der kaffe mm. 
-eventuelt med deres berømte pandekager til. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

                  
 
Tur nr. N18-56** 
Hundested 
Tirsdag den 14. august kl. 10.00–16.00 
Vi skal til sandskulpturfestival i Hundested. 
Det er altid spændende at se, hvad kunstnerne har fundet på. Først 
skal vi dog finde et godt spisested. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 



Nørrebro  August, september, oktober, november 2018 

7 

 
 
Tur nr. N18-57 
Hornbæk 
Fredag den 17. august kl. kl. 10.00–16.00 
Vi kører en hyggelig tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over 
Øresund. Vi spiser frokost i Hornbæk og går en dejlig tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. N18-58 
Rundt om Roskilde Fjord  
Onsdag 22. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur op til Frederikssund, over broen og videre mod 
Jægerspris. Efter et besøg ved den berømte Kongeeg i Nordskoven 
forsætter vi til Kulhuse, hvor vi tager færgen Columbus over til Sølager. 
På hjemvejen kører vi langs Arresø tilbage til byen. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr.+ færge 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-59 
Fugleparken i Græsted 
Tirsdag den 28. august kl. 10.00-16.30  
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr.+ entré 130 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 

                     
 
Tur nr. N18-60 
Jægerspris slot 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
Vi besøger slottet og haven og spiser frokost på Café Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N18-61 
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 kaffe og kage, 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 morgenmads- buffeten, 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. N18-62 
Ninas naturcafé i Allerød 
Tirsdag den 11. september kl. 10.00-15.30 
Vi kører til Ninas naturcafé, der ligger ved Allerød. Her nyder vi en god 
frokost. Caféen er også kendt for sin kagebuffet, som vi evt. kan nyde 
efter frokosten. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-63 
Esrum Kloster 
Fredag den 14. september kl. 10.00–16.00 
Vi kører igennem det skønne Nordsjælland til Esrum Kloster hvor vi skal 
spise i Møllecaféen. Bagefter kan vi gå en tur i klosterhaven. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. 18-64 
Frokosttur The Captain, Rungsted Havn 
Onsdag den 19. september kl. 11.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen til Rungsted for at spise frokost på et af 
vore favoritsteder, hvor vi samtidig kan nyde udsigten over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-65 
Søndagstur, fiskefrokost 
Søndag den 23. september kl. 11.00-15.00 
Alt godt fra havet. Vi har fundet en rigtig god fiskecafé, som har ry  
for at have byens bedste Fish og Chips. Vi håber, at I også kunne 
tænke jer en rigtig god fiskespise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-66 
Albatrossen i Brøndby Havn 
Tirsdag den 25. september kl. 11.00-15.00 
Vi kører en hyggetur ud til Albatrossen, hvor vi skal spise en dejlig 
frokost og nyde den flotte udsigt over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
Tur nr. N18-67 
Amager 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.30 
Vi kører en tur rundt på Amager. Vi besøger Kræmmergården og 
Dragør Havn og naturligvis "vores gæs".  
Vi spiser på Flyvergrillen. 
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 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 94 88 02 
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Tur nr. 18-68 
Tissø og Buerup 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-17.30 
Vi kører vestpå ned til den smukke egn omkring Tissø. 
Efter en tur rundt om søen, besøger vi det Kreative Hjørne i Buerup, 
hvor 19 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter blandt andet keramik, smykker og garn. 
Undervejs spiser vi frokost på Bromølle Kro. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-69 
Aftentur The Captain Rungsted Havn 
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 -21.00 
Vi kører til Rungsted Havn og spiser på The Captain. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 

                             
 
Tur nr. N18-70 
Nivå Havn 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-15.00 
Vi kører en dejlig tur op ad Strandvejen til Nivå, hvor vi skal spise 
frokost på Café Strandhuset, der ligger i Nivå Havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur Nr. N18-71 
Køge Høstmarked 
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Køge og besøger markedet på torvet. Efter at have gjort 
nogle indkøb i boderne, finder vi et sted på havnen, hvor vi spiser 
frokost. 
På hjemturen lægger vi vejen forbi Møllebækkens Købmandsgård. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer.    
 
 
Tur nr. N18-72 
Karrebæksminde 
Tirsdag den 23. oktober kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Karrebæksminde, som med en klapbro er forbundet med 
Enø. Vi spiser frokost på Kanalkroen og ser nærmere på områdets 
fortræffeligheder. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                            
 
Tur nr. N18-73 
Efterårstur 
Fredag den 26. oktober kl. 10.00-16.30 
I dag skal vi en tur mod syd. Hvor vi havner er jo spændende, men  
vi skal som sædvanlig hygge os, og spise noget god mad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-74* 
Amalienborgmuseet 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.00 
Tag med ind til Amalienborg, hvor vi besøger museet i Christian VIII’s 
Palæ. Her får man et unikt billede af de personlige royale gemakker, 
som har dannet ramme om de kongeliges liv og hverdag over flere 
generationer. Man kan blandt andet se Dronning Louises dagligstue og 
Frederik den IX’s arbejdsværelse. Man kan i øvrigt se de 
pragtgemakker, nytårstaflet afholdes i. 
Efter besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. N18-75 
Nivaagaard 
Tirsdag den 6. november kl. 10.00-15.00 
Vi skal i dag besøge Nivaagaards Malerisamling. 
Vi spiser frokost på museet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. N18-76 
Silkegrønt, Sorø 
Fredag den 9. november kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Silkegrønt i Sorø som er Danmarks største forretning med 
speciale i kunstige blomster, planter og træer. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
 
Tur nr. 18-77 
Italiensk aften 
Onsdag den 14. november kl. 16.30-21.00 
Ikke bare pizza!!!! Vi kører en tur i byen og finder, til en forandring, en 
god italiensk restaurant, hvor vi spiser middag og hygger os. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. 18-78 
Nisseland 
Tirsdag den 20. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Mørkøv, hvor verdens største mekaniske Nisseland ligger. Vi 
spiser i "Nisserød gæstgiveri". 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entré 100 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                              
 
Tur nr. N18-79 
Aftentur 
Fredag den 23. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører ind til byen og spiser vores aftensmad på Restaurant Nyboders 
Køkken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-80 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-17.30 
Vi kører til Sorø for at besøge Silkegrønt, som er Danmarks største 
specialbutik for kunstige blomster og planter. I butikken kan man ikke 
undgå at blive inspireret af det store udvalg af farvestrålende blomster 
og flotte juledekorationer. Hvis man selv får lyst til at fremstille sin 
egen dekoration, har Silkegrønt alt, hvad man skal bruge. 
Inden besøget spiser vi frokost på Rådhuskroen i Ringsted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Næste program udsendes ultimo oktober 2018 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nørrebro 
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 94 88 02 
 
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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 13. september 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. 
 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke anvender 
parfume. 
 
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. 
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Bestillingsliste 
På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

                                             Program 1. del 
N18-55** 08-8 Mosehuset i Borup    
N18-56** 14-8 Hundested    
N18-57 17-8 Hornbæk    
N18-58 22-8 Rundt om Roskilde Fjord    
N18-59 28-8 Fugleparken Græsted    
N18-60 31-8 Jægerspris Slot    
N18-61 05-06-

09 
Miniferie 
Præstekilde Hotel 

   

N18-62 11-9 Allerød,  
Ninas Naturcafe Allerød 

   

N18-63 14-9 Esrum Kloster    
N18-64 19-9 Frokosttur 

The Captain, Rungsted 
   

N18-65 23-9 Søndagstur Fiskefrokost      
N18-66 25-9 Albatrossen  

Brøndby Havn 
   

N18-67 28-9 Amager    
  Program 2.del    
N18-68 03-10 Tissø og Buerup    
N18-69 09-10 Aftentur The Captain,  

Rungsted havn 
   

N18-70 12-10 Nivå Havn    
N18-71 17-10 Køge Høstmarked    
N18-72 23-10 Karrebæksminde    
N18-73 26-10 Efterårstur    
N18-74* 31-10 Amalienborg museet    
N18-75 06-11 Nivågård    
N18-76 09-11 Silkegrønt i Sorø    
N18-77 14-11 Italiensk aften    
N18-78 20-11 Nisseland    
N18-79 23-11 Nyboders Køkken     
N18-80 28-11 Silkegrønt i Sorø    
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     Første del af programmet: 
 

 Her finder du ture, som køres 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 94 88 02 
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Tur nr. N18-55** 
 Mosehuset i Borup 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører ad de små veje gennem det smukke Midtsjælland, ned til 
egnen omkring Borup, for at besøge den gamle købmandshandel 
Mosehuset. 
I et hus fra 1893 har der været købmandshandel siden 1954, og siden 
restaureringen i 1994 har Hanne Lundgren udviklet forretningen til et 
fantastisk sted med et overvældende udvalg af kaffe, the, chokolade, 
slik, delikatesser og brugskunst. I baghaven serveres der kaffe mm. 
-eventuelt med deres berømte pandekager til. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

                  
 
Tur nr. N18-56** 
Hundested 
Tirsdag den 14. august kl. 10.00–16.00 
Vi skal til sandskulpturfestival i Hundested. 
Det er altid spændende at se, hvad kunstnerne har fundet på. Først 
skal vi dog finde et godt spisested. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. N18-57 
Hornbæk 
Fredag den 17. august kl. kl. 10.00–16.00 
Vi kører en hyggelig tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over 
Øresund. Vi spiser frokost i Hornbæk og går en dejlig tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. N18-58 
Rundt om Roskilde Fjord  
Onsdag 22. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur op til Frederikssund, over broen og videre mod 
Jægerspris. Efter et besøg ved den berømte Kongeeg i Nordskoven 
forsætter vi til Kulhuse, hvor vi tager færgen Columbus over til Sølager. 
På hjemvejen kører vi langs Arresø tilbage til byen. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr.+ færge 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-59 
Fugleparken i Græsted 
Tirsdag den 28. august kl. 10.00-16.30  
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr.+ entré 130 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 

                     
 
Tur nr. N18-60 
Jægerspris slot 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
Vi besøger slottet og haven og spiser frokost på Café Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N18-61 
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 kaffe og kage, 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 morgenmads- buffeten, 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. N18-62 
Ninas naturcafé i Allerød 
Tirsdag den 11. september kl. 10.00-15.30 
Vi kører til Ninas naturcafé, der ligger ved Allerød. Her nyder vi en god 
frokost. Caféen er også kendt for sin kagebuffet, som vi evt. kan nyde 
efter frokosten. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-63 
Esrum Kloster 
Fredag den 14. september kl. 10.00–16.00 
Vi kører igennem det skønne Nordsjælland til Esrum Kloster hvor vi skal 
spise i Møllecaféen. Bagefter kan vi gå en tur i klosterhaven. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. 18-64 
Frokosttur The Captain, Rungsted Havn 
Onsdag den 19. september kl. 11.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen til Rungsted for at spise frokost på et af 
vore favoritsteder, hvor vi samtidig kan nyde udsigten over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-65 
Søndagstur, fiskefrokost 
Søndag den 23. september kl. 11.00-15.00 
Alt godt fra havet. Vi har fundet en rigtig god fiskecafé, som har ry  
for at have byens bedste Fish og Chips. Vi håber, at I også kunne 
tænke jer en rigtig god fiskespise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-66 
Albatrossen i Brøndby Havn 
Tirsdag den 25. september kl. 11.00-15.00 
Vi kører en hyggetur ud til Albatrossen, hvor vi skal spise en dejlig 
frokost og nyde den flotte udsigt over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
Tur nr. N18-67 
Amager 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.30 
Vi kører en tur rundt på Amager. Vi besøger Kræmmergården og 
Dragør Havn og naturligvis "vores gæs".  
Vi spiser på Flyvergrillen. 
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 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 94 88 02 
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Tur nr. 18-68 
Tissø og Buerup 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-17.30 
Vi kører vestpå ned til den smukke egn omkring Tissø. 
Efter en tur rundt om søen, besøger vi det Kreative Hjørne i Buerup, 
hvor 19 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter blandt andet keramik, smykker og garn. 
Undervejs spiser vi frokost på Bromølle Kro. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-69 
Aftentur The Captain Rungsted Havn 
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 -21.00 
Vi kører til Rungsted Havn og spiser på The Captain. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 

                             
 
Tur nr. N18-70 
Nivå Havn 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-15.00 
Vi kører en dejlig tur op ad Strandvejen til Nivå, hvor vi skal spise 
frokost på Café Strandhuset, der ligger i Nivå Havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur Nr. N18-71 
Køge Høstmarked 
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Køge og besøger markedet på torvet. Efter at have gjort 
nogle indkøb i boderne, finder vi et sted på havnen, hvor vi spiser 
frokost. 
På hjemturen lægger vi vejen forbi Møllebækkens Købmandsgård. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer.    
 
 
Tur nr. N18-72 
Karrebæksminde 
Tirsdag den 23. oktober kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Karrebæksminde, som med en klapbro er forbundet med 
Enø. Vi spiser frokost på Kanalkroen og ser nærmere på områdets 
fortræffeligheder. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                            
 
Tur nr. N18-73 
Efterårstur 
Fredag den 26. oktober kl. 10.00-16.30 
I dag skal vi en tur mod syd. Hvor vi havner er jo spændende, men  
vi skal som sædvanlig hygge os, og spise noget god mad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-74* 
Amalienborgmuseet 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.00 
Tag med ind til Amalienborg, hvor vi besøger museet i Christian VIII’s 
Palæ. Her får man et unikt billede af de personlige royale gemakker, 
som har dannet ramme om de kongeliges liv og hverdag over flere 
generationer. Man kan blandt andet se Dronning Louises dagligstue og 
Frederik den IX’s arbejdsværelse. Man kan i øvrigt se de 
pragtgemakker, nytårstaflet afholdes i. 
Efter besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. N18-75 
Nivaagaard 
Tirsdag den 6. november kl. 10.00-15.00 
Vi skal i dag besøge Nivaagaards Malerisamling. 
Vi spiser frokost på museet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. N18-76 
Silkegrønt, Sorø 
Fredag den 9. november kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Silkegrønt i Sorø som er Danmarks største forretning med 
speciale i kunstige blomster, planter og træer. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
 
Tur nr. 18-77 
Italiensk aften 
Onsdag den 14. november kl. 16.30-21.00 
Ikke bare pizza!!!! Vi kører en tur i byen og finder, til en forandring, en 
god italiensk restaurant, hvor vi spiser middag og hygger os. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. 18-78 
Nisseland 
Tirsdag den 20. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Mørkøv, hvor verdens største mekaniske Nisseland ligger. Vi 
spiser i "Nisserød gæstgiveri". 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entré 100 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                              
 
Tur nr. N18-79 
Aftentur 
Fredag den 23. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører ind til byen og spiser vores aftensmad på Restaurant Nyboders 
Køkken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-80 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-17.30 
Vi kører til Sorø for at besøge Silkegrønt, som er Danmarks største 
specialbutik for kunstige blomster og planter. I butikken kan man ikke 
undgå at blive inspireret af det store udvalg af farvestrålende blomster 
og flotte juledekorationer. Hvis man selv får lyst til at fremstille sin 
egen dekoration, har Silkegrønt alt, hvad man skal bruge. 
Inden besøget spiser vi frokost på Rådhuskroen i Ringsted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Næste program udsendes ultimo oktober 2018 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

       
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon- og Turtjenestens program for 
 

Nørrebro 
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 94 88 02 
 
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 
oktober/november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 13. september 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. 
 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke anvender 
parfume. 
 
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. 
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Bestillingsliste 
På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

                                             Program 1. del 
N18-55** 08-8 Mosehuset i Borup    
N18-56** 14-8 Hundested    
N18-57 17-8 Hornbæk    
N18-58 22-8 Rundt om Roskilde Fjord    
N18-59 28-8 Fugleparken Græsted    
N18-60 31-8 Jægerspris Slot    
N18-61 05-06-

09 
Miniferie 
Præstekilde Hotel 

   

N18-62 11-9 Allerød,  
Ninas Naturcafe Allerød 

   

N18-63 14-9 Esrum Kloster    
N18-64 19-9 Frokosttur 

The Captain, Rungsted 
   

N18-65 23-9 Søndagstur Fiskefrokost      
N18-66 25-9 Albatrossen  

Brøndby Havn 
   

N18-67 28-9 Amager    
  Program 2.del    
N18-68 03-10 Tissø og Buerup    
N18-69 09-10 Aftentur The Captain,  

Rungsted havn 
   

N18-70 12-10 Nivå Havn    
N18-71 17-10 Køge Høstmarked    
N18-72 23-10 Karrebæksminde    
N18-73 26-10 Efterårstur    
N18-74* 31-10 Amalienborg museet    
N18-75 06-11 Nivågård    
N18-76 09-11 Silkegrønt i Sorø    
N18-77 14-11 Italiensk aften    
N18-78 20-11 Nisseland    
N18-79 23-11 Nyboders Køkken     
N18-80 28-11 Silkegrønt i Sorø    
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     Første del af programmet: 
 

 Her finder du ture, som køres 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 94 88 02 
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Tur nr. N18-55** 
 Mosehuset i Borup 
Onsdag den 8. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører ad de små veje gennem det smukke Midtsjælland, ned til 
egnen omkring Borup, for at besøge den gamle købmandshandel 
Mosehuset. 
I et hus fra 1893 har der været købmandshandel siden 1954, og siden 
restaureringen i 1994 har Hanne Lundgren udviklet forretningen til et 
fantastisk sted med et overvældende udvalg af kaffe, the, chokolade, 
slik, delikatesser og brugskunst. I baghaven serveres der kaffe mm. 
-eventuelt med deres berømte pandekager til. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

                  
 
Tur nr. N18-56** 
Hundested 
Tirsdag den 14. august kl. 10.00–16.00 
Vi skal til sandskulpturfestival i Hundested. 
Det er altid spændende at se, hvad kunstnerne har fundet på. Først 
skal vi dog finde et godt spisested. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. N18-57 
Hornbæk 
Fredag den 17. august kl. kl. 10.00–16.00 
Vi kører en hyggelig tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over 
Øresund. Vi spiser frokost i Hornbæk og går en dejlig tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. N18-58 
Rundt om Roskilde Fjord  
Onsdag 22. august kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur op til Frederikssund, over broen og videre mod 
Jægerspris. Efter et besøg ved den berømte Kongeeg i Nordskoven 
forsætter vi til Kulhuse, hvor vi tager færgen Columbus over til Sølager. 
På hjemvejen kører vi langs Arresø tilbage til byen. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr.+ færge 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-59 
Fugleparken i Græsted 
Tirsdag den 28. august kl. 10.00-16.30  
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr.+ entré 130 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 

                     
 
Tur nr. N18-60 
Jægerspris slot 
Fredag den 31. august kl. 10.00-16.00 
Vi besøger slottet og haven og spiser frokost på Café Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N18-61 
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 kaffe og kage, 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 morgenmads- buffeten, 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. N18-62 
Ninas naturcafé i Allerød 
Tirsdag den 11. september kl. 10.00-15.30 
Vi kører til Ninas naturcafé, der ligger ved Allerød. Her nyder vi en god 
frokost. Caféen er også kendt for sin kagebuffet, som vi evt. kan nyde 
efter frokosten. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-63 
Esrum Kloster 
Fredag den 14. september kl. 10.00–16.00 
Vi kører igennem det skønne Nordsjælland til Esrum Kloster hvor vi skal 
spise i Møllecaféen. Bagefter kan vi gå en tur i klosterhaven. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 
Tur nr. 18-64 
Frokosttur The Captain, Rungsted Havn 
Onsdag den 19. september kl. 11.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen til Rungsted for at spise frokost på et af 
vore favoritsteder, hvor vi samtidig kan nyde udsigten over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-65 
Søndagstur, fiskefrokost 
Søndag den 23. september kl. 11.00-15.00 
Alt godt fra havet. Vi har fundet en rigtig god fiskecafé, som har ry  
for at have byens bedste Fish og Chips. Vi håber, at I også kunne 
tænke jer en rigtig god fiskespise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-66 
Albatrossen i Brøndby Havn 
Tirsdag den 25. september kl. 11.00-15.00 
Vi kører en hyggetur ud til Albatrossen, hvor vi skal spise en dejlig 
frokost og nyde den flotte udsigt over havnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
Tur nr. N18-67 
Amager 
Fredag den 28. september kl. 10.00-16.30 
Vi kører en tur rundt på Amager. Vi besøger Kræmmergården og 
Dragør Havn og naturligvis "vores gæs".  
Vi spiser på Flyvergrillen. 
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 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 94 88 02 
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Tur nr. 18-68 
Tissø og Buerup 
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00-17.30 
Vi kører vestpå ned til den smukke egn omkring Tissø. 
Efter en tur rundt om søen, besøger vi det Kreative Hjørne i Buerup, 
hvor 19 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter blandt andet keramik, smykker og garn. 
Undervejs spiser vi frokost på Bromølle Kro. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-69 
Aftentur The Captain Rungsted Havn 
Tirsdag den 9. oktober kl. 16.30 -21.00 
Vi kører til Rungsted Havn og spiser på The Captain. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 

                             
 
Tur nr. N18-70 
Nivå Havn 
Fredag den 12. oktober kl. 10.00-15.00 
Vi kører en dejlig tur op ad Strandvejen til Nivå, hvor vi skal spise 
frokost på Café Strandhuset, der ligger i Nivå Havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur Nr. N18-71 
Køge Høstmarked 
Onsdag den 17. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Køge og besøger markedet på torvet. Efter at have gjort 
nogle indkøb i boderne, finder vi et sted på havnen, hvor vi spiser 
frokost. 
På hjemturen lægger vi vejen forbi Møllebækkens Købmandsgård. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer.    
 
 
Tur nr. N18-72 
Karrebæksminde 
Tirsdag den 23. oktober kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Karrebæksminde, som med en klapbro er forbundet med 
Enø. Vi spiser frokost på Kanalkroen og ser nærmere på områdets 
fortræffeligheder. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                            
 
Tur nr. N18-73 
Efterårstur 
Fredag den 26. oktober kl. 10.00-16.30 
I dag skal vi en tur mod syd. Hvor vi havner er jo spændende, men  
vi skal som sædvanlig hygge os, og spise noget god mad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N18-74* 
Amalienborgmuseet 
Onsdag den 31. oktober kl. 10.00-16.00 
Tag med ind til Amalienborg, hvor vi besøger museet i Christian VIII’s 
Palæ. Her får man et unikt billede af de personlige royale gemakker, 
som har dannet ramme om de kongeliges liv og hverdag over flere 
generationer. Man kan blandt andet se Dronning Louises dagligstue og 
Frederik den IX’s arbejdsværelse. Man kan i øvrigt se de 
pragtgemakker, nytårstaflet afholdes i. 
Efter besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
gangbesværede. 
 
 
Tur nr. N18-75 
Nivaagaard 
Tirsdag den 6. november kl. 10.00-15.00 
Vi skal i dag besøge Nivaagaards Malerisamling. 
Vi spiser frokost på museet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Nivaagaards Malerisamling donerer entré, hvilket vi takker for. 
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Tur nr. N18-76 
Silkegrønt, Sorø 
Fredag den 9. november kl. 10.00-17.00 
Vi tager til Silkegrønt i Sorø som er Danmarks største forretning med 
speciale i kunstige blomster, planter og træer. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                        
 
 
Tur nr. 18-77 
Italiensk aften 
Onsdag den 14. november kl. 16.30-21.00 
Ikke bare pizza!!!! Vi kører en tur i byen og finder, til en forandring, en 
god italiensk restaurant, hvor vi spiser middag og hygger os. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. 18-78 
Nisseland 
Tirsdag den 20. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Mørkøv, hvor verdens største mekaniske Nisseland ligger. Vi 
spiser i "Nisserød gæstgiveri". 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entré 100 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                              
 
Tur nr. N18-79 
Aftentur 
Fredag den 23. november kl. 16.30-21.00 
Vi kører ind til byen og spiser vores aftensmad på Restaurant Nyboders 
Køkken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 



Nørrebro  August, september, oktober, november 2018 

18 

 
 
Tur nr. N18-80 
Silkegrønt, Sorø 
Onsdag den 28. november kl. 10.00-17.30 
Vi kører til Sorø for at besøge Silkegrønt, som er Danmarks største 
specialbutik for kunstige blomster og planter. I butikken kan man ikke 
undgå at blive inspireret af det store udvalg af farvestrålende blomster 
og flotte juledekorationer. Hvis man selv får lyst til at fremstille sin 
egen dekoration, har Silkegrønt alt, hvad man skal bruge. 
Inden besøget spiser vi frokost på Rådhuskroen i Ringsted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Næste program udsendes ultimo oktober 2018 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

       
 

 


