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Hvad er Turtjenesten? 

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

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

Vi glæder os til at møde dig. 
 

Sådan foregår en tur 

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

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

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

Sådan tilmelder du dig ture 

Programmet er delt i to dele 
For at sikre at så mange som muligt får glæde af vores ture, har vi 
denne gang opdelt programmet i to dele.  
 
Første del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i  
december 2018 og januar 2019 plus tre ture på venteliste.  
Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 15. november kl. 10.00-13.00  
på telefon: 41 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 
februar og marts 2019 plus tre ture på venteliste.  
 
Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
 

Torsdag den 17. januar 2019 kl. 10.00-13.00 på telefon: 
41 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 
for meget 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 
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bestræber os på, at den sidste deltager er blevet sat af ved sin 
gadedør. 

 
Bestillingsliste 

På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 

Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 
 

Tur.nr. Dato Destination  
Til- 
meldt 

Vente 
liste 

                                             Program 1. del 

N18-81 4-12 Nisseland i Mørkøv    

N18-82 7-12 Silkegrønt i Sorø    

N18-83 12-12 Juletur    

N18-84 18-12 Byens Lys    

N18-85 19-12 Julefrokost Lynge Kro    

N19-01 4-1 Vintertur    

N19-02** 9-1 Helsingør Bymuseum Simon Spies      

N19-03 15-1 Toksværd Haveskole    

N19-04 18-1 Spangsbjerg Chokolade    

N19-05 23-1 Frokosttur    

N19-06 29-1 Aftentur på italiensk Restaurant    

                Program 2. del    

N19-07 1-2 Glassmedjen    

N19-08 6-2 Horserødlejrens Museum    

N19-09 12-2 Frokost i Køge    

N19-10 15-2 Skovlyst    

N19-11 20-2 Den Gule By og det nye Sydhavn    

N19-12 26-2 Aftentur Cafe Lindevang    

N19-13 1-3 Fjenneslev og Bjernede Kirke    

N19-14 6-3 Aftentur Menuen    

N19-15 10-3 Søndagstur/Ud at møde foråret    

N19-16 12-2 Aftentur ”Den Kinesiske Mur”    

N19-17 13-3 Naverhulen    

N19-18* 15-3 Helsingør-Helsingborg    

N19-19 20-3 Forårstur Gilleleje    

N19-20** 26-3 Roskilde    

N19-21** 29-3 Tårnet på Christiansborg    
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     Første del af programmet: 
       Her finder du ture, som køres i  

december 2018 og 

 januar 2019, og du kan tilmelde dig til: 
 

 2 ture og 

 3 ture på venteliste 

 

 

Tilmelding: 
 

Torsdag den 15. november 2018 

 
kl. 10.00-13.00 

 

Telefon: 41 94 88 02 
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Tur nr. N18-81 
Nisseland i Mørkøv 
Tirsdag den 4. december kl. 10.00–17.00 
I 1983 åbnede Nette og John deres nissefirma i protest mod, at 
stormagasinerne ikke længere havde mekaniske juleudstillinger. De har 
siden udviklet verdens største mekaniske udstilling, som første gang 
blev præsenteret i 1996 på Tivolis julemarked. Det blev en stor succes. 
I 2002 åbnede de verdens største mekaniske Nisseland på 1500 m2 i 
det smukke bakkede Vestsjælland nær Mørkøv. Man kan sætte sig i 
”Nisserød Gæstgiveri” og nyde Nettes hjemmelavede gløgg og 
æbleskiver, medens julestemningen breder sig stille og roligt. Der kan 
købes spændende nyt julepynt i Høkerbutikken. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entre 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-82                 
Sorø - Silkegrønt  
Fredag den 7. december kl. kl. 10.00–17.00 

Silkegrønt i Sorø er Danmarks største specialbutik for kunstige 
blomster og planter. 

Vi besøger butikken og bliver inspireret af alle deres flotte dekorationer, 

farvestrålende blomster og brugskunst. 

Hvis man får lyst til at fremstille sin egen dekoration, har Silkegrønt 
Alt, hvad man skal bruge. 

Inden besøget finder vi et godt sted at spise frokost.  



Nørrebro  December 2018. Januar. Februar. Marts 2019 

7 

 

Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-83 
Juletur  
Onsdag 12. december kl. 11.00-17.00 
Vi kører en tur til Amager og finder et godt sted at spise frokost og 
derefter videre til Amagermuseet, hvor man kan få gløgg og æbleskiver 
eller andre drikkevarer og eventuelt købe lidt juleting. 

På hjemvejen kører vi ind til byen for at se på juleudsmykningen 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. N18-84      
Byens Lys 
Tirsdag den 18. december kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Amager og finder et godt sted at spise frokost og 
derefter videre til Amagermuseet, hvor man kan få gløgg og æbleskiver 
eller andre drikkevarer og eventuelt købe lidt juleting. 
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På hjemvejen kører vi ind til byen for at se på juleudsmykningen 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N18-85 
Julefrokost Lynge Kro 
Onsdag den 19. december kl. 11.00-17.00 
Vi kører til Lynge Kro, hvor vi julehygger og indtager en rigtig 
traditionel julefrokost. Buffeen er fyldt med diverse lækkerier, som 

vores mor og bedstemor lavede dem. 
Vi tager nissehuer og godt humør med og måske en rigtig god julesang. 
Turens pris 240 kr. (tur 50 kr. + julebuffet 190 kr.) 
Husk penge til drikkevarer.         
 
 
 
 
 

                  

  

      Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig JUL 

                    samt et godt Nytår 
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Tur nr. N19-01 
Vintertur  
Fredag den 4. januar kl. 10.00–16.00 
Vi kører en tur ad de små veje og beundrer det måske snedækkede 
landskab. Undervejs finder vi et hyggeligt sted at spise frokost. 
Hvis vejret mod forventning er for dårligt, finder vi en alternativ tur. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. N19-02**  
Helsingør/Simon Spies Museum 
Onsdag den 9. januar kl. 10.00-17.00 
Vi tager op ad Strandvejen til Helsingør og ser udstillingen på  
Bymuseet om Simon Spies. 
Via en mængde private genstande fortælles om mennesket bag 
facaden, en personlighed, der ikke ville lade sig begrænse, og som  
stadig udforskede og udfordrede sin samtids normer. 

Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 95 kr. (tur 50 kr. + entre 45 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 
Tur nr. N19-03 
Toksværd Haveskole 
Tirsdag den 15. januar kl. 10.00–16.00 
Vi kører en tur ad de små veje og beundrer det måske snedækkede 
landskab. Undervejs finder vi et hyggeligt sted at spise frokost. 

Hvis vejret mod forventning er for dårligt, finder vi en alternativ tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N19-04 
Spangsbjerg Chokolade 
Fredag den 18. januar kl. 11.00-16.00 
Hver fredag mellem kl. 12 og 17 er der mulighed for at besøge 
Spangsberg Chokolades fabriksudsalg, hvor de har gode tilbud på både 
I-sorterings- og II-sorteringsvarer samt prøveproduktioner, restvarer 
og udgåede varer. Der er altid et godt køb at gøre – og de byder gerne 
på et stykke chokolade. Efter besøget finder vi et sted og spise frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. N19-05 
Frokosttur 
Onsdag den 23. januar kl. 11.00-16.00 
Vi kører en tur gennem byen og ser lidt på alt det nye der sker, blandt 
andet i Nordhavnen, inden vi kører til det gode spisested Sankt Peder, 
hvor vi spiser en rigtig god frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N19-06 
Aftentur på italiensk restaurant 
Tirsdag den 29. januar kl. 17.00-21.00 
Pizza smager godt, men italiensk mad er meget andet. 
Vi finder en restaurant med en masse lækre retter. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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             Anden del af programmet 
 

Her finder du ture som, køres i februar og 

marts 2019 du kan tilmelde dig til: 

 

 2 ture og 

 3 ture på venteliste 
 

Tilmelding: 

 
Torsdag 17. januar 2019 

 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 94 88 02 
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Tur N19-07 
Glassmedjen 
Fredag den 1. februar kl. 10.00-16.00 
I den hyggelige Hundested havn tager vi på besøg hos glassmeden og 
se på, hvordan man arbejder i glas. 
Vi finder et godt sted hvor vi spiser vores frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N19-08 
Horserødlejrens Museum 
Onsdag den 6. februar kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Nordsjælland og besøger museet, der belyser en virkelig 
interessant periode i Danmarkshistorien fra 1917-1946. 
Fra oprettelsen, med hjælp fra Røde Kors, benyttet til internering af 

syge russiske krigsfanger fra Tyskland, og i 1917 husede lejren 2300 
fanger. Fra 1920 var lejren svagbørnskoloni frem til Danmarks 
besættelse, hvorefter den benyttedes til internering af 120 tyske 
flygtninge. Efter deres hjemsendelse til en uvis skæbne, indsattes i 
1941 450 danske kommunister og senere fra 1943 endvidere 
modstandsfolk og de jøder, der ikke nåede at undslippe. I 1943 
interneredes også omkring 150 prominente danskere som gidsler for 
tyskerne. 
Senere mod krigens slutning brugtes lejren som krigslazaret for tyske 
soldater, og efter krigen indsattes landssvigere.                  
Vi får alt dette yderligere belyst af en dygtig guide. 

Inden besøget spiser vi frokost i nærheden 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. omvisning 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur Nr. N19-09 
Frokost i Køge 
Tirsdag den 12. februar kl. 10.00-17.00 
Vi kører gennem det dejlige Sydsjælland, med udsigt over Køge Bugt, 
nyder Køge by og et kig på den smukke Køge Kirke. 
Finder et sted, hvor vi spiser vores frokost 
Turens pris 50 kr.   

Husk penge til frokost og drikkevarer    
 

 

 
Tur nr. N19-10  
Skovlyst 
Fredag den 15. februar kl. 10.00-15.00                    
Vi kører til bryggeriet Skovlyst - beliggende ved en smuk skovsø i 
Hareskoven. Vi spiser frokost i deres restaurant, og hvis man ønsker 
det, er der mulighed for at købe noget af deres gode øl med hjem.  
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 
 
 
 



Nørrebro  December 2018. Januar. Februar. Marts 2019 

14 

 

 

 
 
Tur nr. N19-11 
Den Gule By og det nye Sydhavn 
Onsdag den 20. februar kl. 10.00-16.00 
Vi tager en tur til den nye bydel i Sydhavnen, og som kontrast ser vi på  
en glemt en af slagsen - nemlig Den Gule By, som blev opført af DSB til 
deres arbejdere. Undervejs bliver der også lejlighed til at besøge det 
italienske supermarked, Supermarco, der har et imponerende udvalg af 
italienske delikatesser og vin. 
Vi finder også et godt sted at spise frokost, måske Tutten i havnen? 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N19-12 
Aftentur Café Lindevang 
Tirsdag den 26. februar kl. 17.00-21.00 
Vi tager en tur til Café Lindevang, kendt for deres gode danske retter. 

Vi nyde maden og vores gode selskab et par timer, inden vi utvivlsom 
mætte, kører hjem igen 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. N19-13  
Fjenneslev og Bjernede Kirke 

Fredag den 1. marts kl. 10.00-16.00 
Vi besøger disse skønne historiske kirker og kører gennem det smukke 
midtsjællandske landskab. Undervejs finder vi et godt sted at spise 
frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. N19-14 
Aftentur 
Onsdag den 6. marts kl. 16.00-21.00  
Vi kører en tur over Langebro og spiser til middag på en af vores 
favorit-restauranter nemlig Restaurant Menuen 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til middag og drikkevarer. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Nørrebro  December 2018. Januar. Februar. Marts 2019 

16 

 

 

 
 
Tur nr. N19-15 
Søndagstur - ud at møde foråret 
Søndag den 10. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører ud og møder foråret og nyder de skønne steder. 
Vi finder et godt sted, hvor vi indtager vores frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N19-16  
Aftentur ”Den Kinesiske Mur” 
Tirsdag den 12. marts kl. 17.00-21.00 
Den Kinesiske Mur på Amagerbrogade. Vi gentager denne populære 
tur, hvor de har en fantastisk buffet med så meget forskelligt, at der er 
noget for alle smagsløg. Der indgår også kaffe og dessert.  
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + buffet 140 kr.) 

Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr.N19-17 
Naverhulen i Helsingør 
Onsdag den 13. marts kl. 10.00-17.00 
Tag med til Naverhulen, hvor der fortælles om Naverbevægelsens start i 
den tidlige middelalder og frem til i dag. Naver er en forkortelse af 
skandinaver og bruges om håndværkere, der drager på valsen. 
Der findes regler og traditioner for navere på valsen, blandt andet må 
en naver kun opholde sig i samme by i 6 mdr., må ikke være gift og 
skal være under 30 år. 
Kom og hør ”naverspind”, der foregår med ”gemytlichkeit”. 

Vi spiser frokost på stedet. 
Turens pris 160 kr. (tur 50 kr. + entré + 2 stk. smørrebrød) 
Husk penge til drikkevarer. 
 

Tur nr. N19-18*  
Helsingør-Helsingborg 
Fredag den 15. marts kl. 10.00-16.00 

Vi kører til Helsingør og går ombord på færgen Aurora, hvor vi nyder 
frokostbuffeten med det bedste fra Danmark og Sverige og ser på en af 

Danmarks smukke udsigter, mens vi sejler frem og tilbage nogle 
gange. 
Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + færge/mad 120 kr.)  
Husk også penge til drikkevarer.  
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere  
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og meget gangbesværede. 

 

 
Tur nr. N19-19 
Gilleleje forårstur 
Onsdag den 20. marts kl. 10.00-17.00 
Vi kører en hyggelig tur ad småvejene til Nordsjælland og videre til 
Gilleleje hvor vi spiser frokost og eventuelt køber lidt fisk med hjem. 
Undervejs håber vi at kunne opdage nogle forårstegn. 
Turens pris 50 kr.  

Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. N19-20**  

Roskilde 
Tirsdag den 26. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Roskilde havn og ser på vikingeskibsbyggeriet og besøger 
Glasværket, en salgsudstilling af glaskunst og andet. Vi kører videre op 
til Sct. Hans og ser, hvordan der ser ud på et berømt, men for mange, 
ukendt sted. 
Vi spiser frokost på Restaurant Pibers hus. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. N19-21**  
Tårnet på Christiansborg. 
Fredag den 29. marts kl. 12.30-16.00 
Vi kører til Christiansborg for at drikke kaffe i det tidligere pulterrum. 

Mogens Lykketoft så mulighederne i rummet, og det blev overladt til 
restauratør Bojsen at skabe en speciel restaurant. 
I dag kan man nyde udsigten fra dette 106 m. høje tårn, samtidig med 
vi nyder vores kaffe og de berømte kager. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til kaffe og kage. 

Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

 

                           
                 Næste Miniferie med 1 overnatning 
                       bliver den 24. & 25. maj 2019 
                   så reserver allerede nu dagene. 

 

 
 

 
Næste program udsendes sidst i februar 2019 
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                 Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

       
 

              


