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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 Hoved-
stadens 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 
Dagen 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 mini-
busser. 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 
opdelt programmet i to dele. 
 
Første del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i april 
og maj plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen: 
 
Onsdag d. 14. marts 2018, kl. 10.00-14.00  
på telefon: 41 96 11 00 

 
Telefonbeskeder indtalt før kl. 10.00 bliver ikke registreret. 
 
Anden del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i juni og 
juli plus tre ture på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen: 
 
Onsdag d. 9. maj 2018, kl. 10.00-14.00  
på telefon: 41 96 11 00 
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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, så ringer vi tilbage. 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 
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Praktisk information 
 

Gangbesværede   
Ture markeret med * er ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-
brugere og meget gangbesværede. 
Ture markeret med ** er ikke egnede for kørestolsbrugere. 
 
Pris 
Der er en mindre brugerbetaling på vores ture. Den pris, der er angivet 
ved hver tur, dækker evt. entré og et tillæg til brændstof og drift af 
busserne. Vi forbeholder os ret til at ændre prisen på en tur. 
 
Start- og sluttidspunkter 
Vores ture har forskellig længde. Det starttidspunkt, som står i 
programmet, er det tidspunkt, hvor den første deltager bliver hentet. Vi 
bruger derefter typisk 30-45 minutter på at hente de resterende 
deltagere til turen. Sluttidspunktet er det tidspunkt, hvor vi bestræber 
os på, at den sidste deltager er blevet sat af ved sin gadedør. 
 

Bestillingsliste 
På næste side kan ønskerne markeres inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

  Program 1. del    

V18-18 5. april Thorvaldsens Museum     

V18-19 9. april Ud i det blå    

V18-20 10. april Sejltur til Orø     

V18-21 12. april Ud i det blå    

V18-22 19. april Hammer Mølle    

V18-23 23. april Karrebæksminde og 
Enø 

   

V18-24 24. april Danmark spiser 
sammen 

   

V18-25 26. april Roskilde Domkirke    

V18-26 3. maj Gilleleje    

V18-27 7. maj Gavnø    

V18-28 8. maj Røde Kors butik i 

Hørsholm 

   

V18-

29** 

16.-18. maj Miniferie med 2 

overnatninger 

   

V18-30 22. maj Tur til Vig    

V18-31 24. maj Birkegårdens haver    

V18-32 31.maj Sorø med sejltur på 
Sorø sø  

   

  Program 2. del    

V18-33 4. juni Bakketur    

V18-34 5. juni Karrebæksminde og 
havecenteret i 
Toksværd 

   

V18-35 7. juni Aftentur Rungsted 
Havn 

   

V18-36* 14. juni Flynderupgård    

V18-37 18. juni Aftentur    

V18-38 19. juni Gilleleje    

V18-
39** 

21. juni M/S Friheden    

V18-40 28. juni Rundt om Tystrup-
Bavelse søerne 

   

V18-41 2. juli Røde Kors butik i 
Hørsholm 

   

V18-42 3. juli Ringsted    

V18-

43** 

5. juli Tur til Nyord    

V18-44 12. juli Stevns Klint og Faxe 

kalkbrud 

   

V18-45 26. juli Hillerød med sejltur på 

Slotssøen 

   

V18-46 31. juli Holbæk    
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Første del af programmet: 

 
Her finder du ture, som køres i april og maj 

2018, og du kan tilmelde dig til: 
 

 2 x tur og 

 3 x tur på venteliste 

 

 
Tilmelding: 

 
Onsdag den 14. marts 2018 

kl. 10.00-14.00 
 

Telefon: 41 96 11 00 
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Tur nr. V18-18 
Thorvaldsens Museum  
Torsdag d. 5. april kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører ind til centrum af byen og besøger den bygning, som vi har 
kørt forbi så mange gange. Den ligger som nabo til Christiansborg og 
Nationalmuseet. Det er en usædvanlig bygning som rummer 
dekorerede lofter, flotte mosaikgulve og ikke mindst Bertel 
Thorvaldsens skulpturer i gips og marmor og Thorvaldsens egen 
samling af malerier og rester af romerske statuer - museet byder på 

kunst og arkitektur i verdensklasse. 
Vi finder en hyggelig restaurant og spiser frokost, før vi kører hjem. 
Turens pris 50 kr. (Der er gratis entre for pensionister) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 
 

Tur nr. V18-19 
Ud i det blå 
Mandag d. 9. april kl. 10.00 – 17.00 
 
Vi kører ud for at se om anemonerne blomstrer. 
Derefter finder vi et hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-20 
Sejltur til Orø  
Tirsdag d. 10. april kl. 9.30 – 17.00 
 
Turen går til Orø, som ligger i fjorden ved Holbæk. Sejlturen tager cirka 
15 minutter. I forsamlingshuset venter der os en dejlig frokost 
bestående af stegt flæsk og persillesovs. Efter frokost kører vi rundt på 
øen og herefter tilbage til forsamlingshuset hvor de venter med 
eftermiddagskaffe og æblekage.  
Turens pris 230 kr. (tur 50 kr. + frokost 140 kr. + sejltur 40 kr.)  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
 
Tur nr. V18-21 
Ud i det blå/Nordsjælland  
Torsdag d. 12. april kl. 9.30 – 16.00 
 
Vi kører mod Nordsjælland og ser på det spirende forår. På vejen ser vi 
lige om kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård er sprunget ud og 
stadig blomstrer.  
Vi finder et hyggeligt sted i Nordsjælland hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-22 
Hammermølle 
Torsdag d. 19. april kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører gennem Nordsjællands grønne skove op til Hellebæk. 
Hammermøllen i Hellebæk er en af de syv vandmøller, der sammen 
med værkstederne i Bøssemagergade udgjorde Kronborg Geværfabrik. 
Hammermøllen blev opført i 1765. Møllen har 2 vandhjul, det ene driver 
2 blæsebælge, som giver luft til essen, det andet driver 2 hamre, 
hvorunder man udsmedede geværløbene. Møllen får vand fra de 

nærliggende skovsøer og var i drift til 1870. 
Vi spiser vores frokost i Hammermøllens Café, før vi kører hjem ad 
Strandvejen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. V18-23 
Karrebæksminde og Enø 
Mandag d. 23. april kl. 10.00-16.00  

 
Vi kører ad de små veje til Karrebæksminde og over klapbroen til Enø 
hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-24 
Danmark spiser sammen  
Tirsdag d. 24. april kl. 16.15 – 21.30 
 
Vi gentager succesen fra de sidste par år – og byder jer velkommen til 
”Danmark Spiser Sammen”.  
Enlige, par, ældre, unge og børnefamilier mødes derfor igen over et 
dejligt måltid, for måltidet er en oplagt mulighed for at møde nye 
mennesker og knytte bånd til andre.  
Fællesspisningen foregår i AFUKs lokaler på Enghavevej 82B. Der vil 

være underholdning undervejs, og vi har fået en ”kendis” til at sige et 
par bevingede ord. 
Drikkevarer købes i baren til rimelige priser. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + mad 50 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 

 
Tur nr. V18-25 
Roskilde Domkirke  
Torsdag d. 26. april kl. 10.00 – 16.30 
 

Vi kører til den smukkeste, flotteste og mest berømte kirke, Roskilde 
Domkirke, som er fuld af historie i alle hjørner. Her hviler 21 danske 
konger og 18 dronninger og også dronning Magrethes sarkofag som er 
udarbejdet af kunstneren Bjørn Nørgaard og som står i en miniature- 
udgave i kirken. Vi ser på kong Frederik IX og dronning Ingrids 
gravmæle udenfor. Bagefter finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 



Valby        April, maj, juni og juli 2018 

 

11 
 

Tur nr. V18-26 
Gilleleje 
Torsdag d. 3. maj kl. 10.00 – 16.30 
 
Vi kører ad de smukke veje gennem Nordsjælland til Gilleleje. Vi kigger 
på byen og ikke mindst havnen, der er hjemsted for rigtig mange 
fiskekuttere. Vi spiser frokost på ”Far til Fire” og går så en lille tur på 
havnen, hvor vi eventuelt kan købe frisk fisk med hjem. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. V18-27  
Gavnø 
Mandag d. 7. maj kl. 10.00 - 16.30 
 
Oplev mere end en halv million tulipaner. 
Ikke to sæsoner er ens. Hvert år arrangeres 
Blomsterløgene i nye formationer og farvespil. 
Turens pris 175 kr. (tur 50 kr. + entré 125 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. V18-28  
Røde Kors butik  
Tirsdag d. 8. maj kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører en tur op ad Strandvejen til Røde Kors butikken i Hørsholm, 
hvor der måske er noget som frister til lidt shopping. På vej dertil spiser 
vi frokost, og efter et besøg i butikken slutter vi eventuelt dagen med 
en kop kaffe.  

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-29**   
Miniferie med 2 overnatninger 
Onsdag d. 16. maj kl. 9.00 – fredag d. 18. maj kl. 18.00 
 
Vi starter opsamling kl. 9.00 og kører mod Fyn. Vi spiser frokost på 
Centralcafeen i Nyborg. Derefter kører vi til Kerteminde hvor vi evt. 
nyder eftermiddagskaffen og hilser på Amanda. Så går turen til vores 
overnatningssted, Næsbylund kro, hvor vi indkvarteres i enkeltværelser 

med eget bad og toilet. Her slapper vi af eller hvad vi nu finder på indtil 
aftensmaden. 
 
Dag 2 starter med morgenmad kl. 8. Derefter kører vi ud for at 
udforske Nordfyn. Frokosten spiser vi på Rest. Carlslund, 
evt. æggekage. Derefter tager vi en sejltur på Odense å. 
 
Dag 3 kører vi kl. 9.30 (efter morgenmad) for at tage i 
Basar Odense. Derefter kører vi mod Korsør, hvor vi spiser frokost på 
Rest. Laguna 
Vi forventer at være hjemme senest kl. 18.00 

Turens pris 2.300 kr. hvilket dækker transport, hotel 
(eneværelse) og alle måltider. 
Husk også penge til drikkevarer. 
Opskrivning sker til venteliste.  
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Tur nr. V18-30 
Tur til Vig  
Tirsdag d. 22. maj kl. 9.30 – 16.30 
 
Vi kører en dejlig tur op til Vig og spiser frokost på restaurant Aladdin. 
Hvis vi har lyst, og tiden tillader det, drikker vi eftermiddagskaffe på 
cafe Det gyldne brød i Vallensbæk.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

 
 
 
Tur nr. V18-31 
Birkegårdens haver  
Torsdag d. 24. maj kl. 9.30 – 16.30 
 
Birkegården var et lille husmandssted, som 1970 blev købt med henblik 
på at lave en oplevelseshave. I dag består Birkegården af en 
dansk/engelsk have med tusindvis af løgplanter og klosterhavens 
højbede med krydder-, sanse-, dufte-, føle- samt lægeurter. Endvidere 
er der egeskov og kunstnerhave, hvor der er udstillet skåle og krukker. 

I en lille butik kan der købes gaveartikler og blomster. Vi spiser frokost 
i cafeen i haven. 
Turens pris 140 kr. (tur 50 kr. + entré 90 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-32 
Sorø med sejltur på Sorø sø  
Torsdag d. 31. maj kl. 10.00 – 17.00 
 

Sorø opstod som bebyggelse i år 1142, da stormanden Asser 
Rig grundlagde et benediktinerkloster for munke på stedet. 
Da Reformationen indtraf i 1536, var Sorø Kloster udelukkende et 
alderdomshjem for gamle og svagelige munke, og skulle senere blive 
til Sorø Akademi. Desuden ligger både Christoffer 2., Valdemar 
Atterdag og Oluf 2. stadig begravet i Sorø Klosterkirke. 

Vi kører til Sorø og ser på den gamle del af byen, før vi spiser frokost i 
Støvlet-Katrines hus. Derefter kører vi ned til søen og sejler ud med 
Lille Claus og ser Sorø fra søsiden, før vi kører hjem til København igen. 

Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + 70 kr. for sejlturen) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://da.wikipedia.org/wiki/1142
https://da.wikipedia.org/wiki/Asser_Rig
https://da.wikipedia.org/wiki/Asser_Rig
https://da.wikipedia.org/wiki/Munk
https://da.wikipedia.org/wiki/Reformation
https://da.wikipedia.org/wiki/1536
https://da.wikipedia.org/wiki/Sor%C3%B8_Akademi
https://da.wikipedia.org/wiki/Christoffer_2.
https://da.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Atterdag
https://da.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Atterdag
https://da.wikipedia.org/wiki/Oluf_2.
https://da.wikipedia.org/wiki/Sor%C3%B8_Klosterkirke
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Anden del af programmet: 

 
Her finder du ture, som køres i juni og juli 

2018, og du kan tilmelde dig til: 

 

 2 x tur og 
 3 x tur på venteliste 

 

 

Tilmelding: 
 

Onsdag den 9. maj 2018 
kl. 10.00-14.00 

 
Telefon: 41 96 11 00 
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Tur nr. V18-33 
Tur til Bakken 
Mandag d. 4. juni kl. 10.00 - 16.00  
 
Vi kører ud og spiser frokost på Bondestuen. Derefter går vi en tur og 
ser blandt andet ind i Matadorbyen. Måske finder vi et sted at få en lille 
én eller en kop kaffe, inden turen går tilbage. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 

Tur nr. V18-34 
Frokost i Karrebæksminde og havecenteret i Toksværd  
Tirsdag d. 5. juni kl. 9.30 – 17.00 
 
Frokosten indtager vi på Kanalkroen i Karrebæksminde. Efter frokost 

kører vi til havecenteret i Toksværd hvor de har alverdens ting og 
sager, som virkelig er en oplevelse værd.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-35 
Aftentur til Rungsted Havn  
Torsdag d. 7. juni kl. 16.30 – 21.00 
 
Vi kører en tur op ad strandvejen til Rungsted Havn, hvor vi spiser 
aftensmad på ”The Captain” og nyder sommervejret og udsigten til 
bådene i havnen.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
 

 

 
 
 

Tur nr. V18-36*   
Flynderupgård 
Torsdag d. 14. juni kl. 10.00 – 16.30 
 
Vi kører til Espergærde gennem Nordsjællands smukke skove for at 
besøge det levende landbrugsmuseum Flynderupgård. Museet viser 
landkulturen samt historien om bøndernes og fiskernes liv og levned. I 
tilknytning til museet drives et historisk landbrug som leverer råvarer til 
museets erindringskøkken Spisestuen. Her serveres historiske retter 
efter de oprindelige opskrifter - først og fremmest jævn dansk kost, 
som man kunne få det i folkestuerne for omkring 100 år siden. Her 
spiser vi gammeldags husmandskost til frokost, hvorefter vi kører hjem 
ad Strandvejen.  
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + 35 i entré) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-37 
Aftentur til restaurant Gordion 
Mandag d. 18. juni kl. 16.30 - 20.30.  
 
Vi skal spise på restaurant Gordion i Lyngby. 
Menuen rammer det brede publikum, så der er noget for enhver smag. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
 

 
 
 
Tur nr. V18-38 
Gilleleje 
Tirsdag d. 19. juni kl. 10.00 – 16.00 
 
Efter en smuk køretur til Gilleleje spiser vi frokost på gode gamle Far til 
4. Hvis der er stemning for det besøger vi Røde Kors butikken.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-39**   
Sejltur med M/S Friheden 
Torsdag d. 21. juni kl. 10.00 – 17.00 
 
Vi kører til Næstved, hvor vi går ombord på M/S Friheden. Vi får 
serveret 2 stk. smørrebrød, og for 10 kr. per person kan der fås kaffe 
ad libitum, mens vi stille og roligt sejler forbi Karrebæksminde, hvor vi 
kan gøre et stop og måske købe frisk fisk, hvorefter vi sejler videre til 

Enø og Gavnø Slot. Sejlturen varer 2,5 time. 
Turens pris 240 kr. (tur 50 kr. + båd 100 kr. + frokost 90 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
 

 
 
 
Tur nr. V18-40 
Rundt om Tystrup-Bavelse søerne 
Torsdag d. 28. juni kl. 10.00 – 16.30 
 
Mellem Sorø og Næstved kan man opleve nogle af de mest dramatiske 
naturscenerier på Midtsjælland. Landskabet er så særpræget og 

værdifuldt, at området blev delvist fredet allerede i begyndelsen af 
1960'erne med henblik på at give det status af naturpark. Ved Tystrup-
Bavelse forvandler det blide, midtsjællandske landbrugsland sig til et 
istidslandskab med bakker, ældgammel skov, søer og Sjællands største 
å, Susåen. Vi kører rundt om søerne og finder et godt sted at spise 
frokost undervejs. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-41  

Røde Kors butik i Hørsholm 
Mandag d. 2. juli kl. 10.00 - 15.30 
 
Efter besøg i Røde Kors butikken spiser vi frokost i centret, hvor vi også 
får tid til at "ose" lidt og måske drikke kaffe eller spise en is. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. V18-42 
Ringsted 
Tirsdag d. 3. juli kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører til Ringsted gennem det sjællandske landskab. Hvis der er 
mulighed for det, går vi ind i Sct. Bendts kirke, før vi spiser frokost på 
Rådhuskroen. Efter frokost kører vi til Ringsted Outlet der er Danmarks 
eneste rigtige outlet village. Der er 42 forskellige mærkevare-outlets, 
hvor prisen er op til 70% billigere.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-43**  
Tur til Nyord  
Torsdag d. 5. juli kl. 10.00 – 17.00 
 
I Nyord er der en ganske særlig stemning på alle årstider. Engene er et 
af Danmarks vigtigste levesteder for gæs, ænder og vadefugle, og byen 
er næsten som et levende frilandsmuseum, hvor biler skal parkeres 
udenfor byen. De gamle huse ligger tæt, og der dufter som i gamle 

dage. Vi slentrer ned til den særprægede kirke. Den gamle købmands-
butik nede i byen er lukket, men ved kirken ligger ”Den lille bod”, som 
sælger is, dagligvarer og lokale produkter. Vi finder et hyggeligt sted på 
Møn hvor vi spiser frokost.   
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-44 
Stevns Klint og Faxe kalkbrud 
Torsdag d. 12. juli kl. 10.00 – 17.00 
 

Vi kører til Faxe og ser ud over det store kalkbrud. Kalken er ca. 63 
millioner år gammel og stammer fra en hævet havbund fra Dani-
entiden i begyndelsen af Palæogen. I kalkbruddet kan man finde mange 
fossiler af de utallige havdyr der levede her, f.eks. hajer, blæksprutter, 
krabber, fisk, søpindsvin, muslinger, snegle og mange flere.  
Efter besøget i kalkbruddet kører vi videre til Stevns klint, hvor vi 

spiser frokost i Rødvig  
Turens pris 50kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 
Tur nr. V18-45 
Hillerød med sejltur på Slotssøen 
Torsdag d. 26. juli kl. 10.00 – 17.00  
 
Vi starter med en frokost på Jensens Bøfhus. Det ligger med en smuk 
udsigt over Slotssøen til Frederiksborg slot i den gamle slotskros 
bygning. Så går vi ned til Torvet, hvor vi kan gå ombord i den lille 
færge, der sejler i Slotssøen. Med denne sejler vi blandt andet forbi den 
ældste del af slottet og Barokhavens kaskader. Der er mulighed for at 
stå af to steder på turen, men det aftaler vi undervejs.  
Turens pris 80 kr. (tur 50 kr. + 30 kr. for bådturen) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Danien
https://da.wikipedia.org/wiki/Danien
https://da.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A6ogen
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Tur nr. V18-46 
Tur til Holbæk  
Tirsdag d. 31. juli kl. 10.00 – 16.00 
 
I Holbæk begynder turen på havnen i kulturcenteret Sidesporet, hvor vi 
spiser frokost. Bagefter går vi tur i Holbæks hjerte, hvor vi på 
hovedgaden kan opleve en skøn blanding af hyggelig landsby og 
moderne købsstad. Siden 2012 har byen arbejdet på at blive et åbent 
kunstmuseum, med kunst på byens facader. Foreløbig har kendte 
kunstnere bidraget med mere end 21 malerier på byens gavle og 

facader.   
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 

 

 


