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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 
december 2018 og januar 2019 plus tre ture på venteliste. Dette 
gør du på tilmeldingsdagen: 
 
Onsdag d. 7. november 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 
februar og marts 2019 plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen: 
Onsdag d. 16. januar 2019, 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. 
 
  



Valby       December 2018, januar, februar, marts 2019 

4 
 

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    

V18-83 3. dec 18 Julefrokost på Orø Kro    

V18-

84** 

4. dec. 18 Julefrokost på Øresund    

V18-85 6. dec. 18 Nisseland Mørkøv    

V18-86 13. dec. 18 Juleudsmykningstur    

V18-87 17. dec. 18 Aftentur    

V18-88 18. dec. 18 Aftentur til Angolavej    

V19-01 10. jan. 19 Besøg i Røde Kors butik    

V19-02 14. jan. 19 Dragør    

V19-03 15. jan. 19 Tur til Køge    

V19-04 17. jan. 19 Stengårdens gårdbutik    

V19-05 24. jan. 19 Mosede Fort museum     

V19-06 28. jan. 19 Helsingør-Helsingborg    

V19-07 29. jan. 19 Ud i det blå    

V19-08 31. jan. 19 Gilleleje    

Program 2. del 

V19-09 7. feb. 19 Copenhagen Designer 

Outlet (City2) 

   

V19-10 11. feb. 19 Horeserød Museum     

V19-11 12. feb. 19 Hytholm Keramik    

V19-12 14. feb. 19 Røde Kors butik    

V19-13 21. feb. 19 Immigrantmuseet i 

Farum 

   

V19-14 25. feb. 19 Helsingør Bymuseum     

V19-15 26. feb. 19 Sundby sejlklub    

V19-16 28. feb. 19 Cafe Charlie    

V19-17 7. mar. 19 Dieselhouse med 

motorstart af den 

første dieselmotor i 

Danmark 

   

V19-18 11. mar. 19 Naverhulen     

V19-19 12. mar. 19 Plantorama i Hillerød    

V19-20 14. mar. 19 Orø    

V19-21 21. mar. 19 Greve museum    

V19-22 25. mar. 19 Ud i naturen     

V19-23 28. mar. 19 Granny’s House    
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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 x tur og 

 3 x tur på venteliste 

 

 
Tilmelding 

 
Onsdag den 7. november 2018 

kl. 10.00-14.00 
 

Telefon: 41 96 11 00 
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Tur nr. V18-83 
Julefrokost 
Mandag d. 3. december kl. 9.30 – 17.00 
Vi skal til Orø kro, hvor der venter os en dejlig julefrokost, med alt 
hvad vi orker at spise. 
Turens pris 275 kr. (tur 50 kr. samt færge og mad 225 kr.)  
Husk også penge til drikkevarer. 
 
 

 
 
 
Tur nr. V18-84** 
Julefrokost på Øresund 
Tirsdag d. 4. december kl. 10.00 – 16.00 
Vi tager en tur med færgen Aurora, Helsingør/Helsingborg sejler frem 

og tilbage et par gange og nyder den bedste havudsigt på sundet, 
samtidig med at vi får en dejlig buffet med de bedste ting fra Danmark 
og Sverige. Der er både koldt og lune retter. Efter sejlturen går turen 
hjem ad igen langs strandvejen. 
Turens pris 180 kr. (Tur 50 kr. + 130 kr. inkl. færgebuffet samt 
kaffe og kage) 
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Tur nr. V18-85 
Nisseland Mørkøv 
Torsdag d. 6. december kl. 10.00 – 16.00 
Ingen jul uden nisser, derfor kører vi til NISSELAND, nærmere bestemt 
Mørkøv. Her er Europas største nisse- og eventyrfigurer som i 2002 
åbnede på 1500 m2 i det smukke bakkede Vestsjælland nær Mørkøv. 
Man kan sætte sig i ”Nisserød Gæstgiveri” og nyde Nettes hjemme-
lavede gløgg og æbleskiver, mens julestemningen breder sig stille og 
roligt. Der kan købes spændende nyt julepynt i Høkerbutikken. 
Vi spiser frokost på Bromølle Kro. 

Turens pris 145 kr. (Tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 

 
 
Tur nr. V18-86 
Juleudsmykningstur 
Torsdag d. 13. december kl. 11.00 – 17.00 

Byen glimter og blinker og lyser her i december. Både indkøbsgaderne 
og villakvartererne er fulde af juledekorationer. Vi finder et godt sted 
med en overkommelig julefrokost og kører bagefter rundt og nyder 
synet og julestemningen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V18-87 
Aftentur 
Mandag d. 17. december kl. 16.00 – 21.00 
Vi skal en tur på Amager. Vi kører først til Angolavej og kigger på den 
flotte julebelysning. Når øjnene ikke behøver mere, tager vi til Den 
Kinesiske Mur og spiser vores aftensmad. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. V18-88 
Aftentur til Angolavej 
Tirsdag d. 18. december kl. 17.00 – 21.00 

Vi kører ud og kigger på den flotte julebelysning på Angolavej Amager. 
Derefter spiser vi middag på Den Kinesiske Mur. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. V19-01 
Besøg i en af Røde Kors genbrugsbutikker  
Torsdag d. 10. januar kl. 10.00 – 16.00 
Hvis man nu stadig har noget, man mangler efter julens gaveregn, kan 
man jo selv købe sig en forsinket julegave - billigt i en genbrugsbutik. 
Vi ser på vejret og hvis det er flot, kører vi til Røde Kors genbrug i 
Frederiksværk og nyder køreturen.Hvis det er kedeligt vejr med regn 
og gråt i gråt, kører vi til Hørsholm til en meget stor Røde Kors 
genbrugsbutik. 
Vi finder en god restaurant og spiser vores frokost der. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V19-02 
Dragør 
Mandag d. 14. januar kl. 10.30 – 16.00 
Via Amager Strandvej kører vi til Dragør, hvor vi tager en lille rundtur, 
inden vi spiser vores frokost på Café Espersen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. V19-03 

Tur til Køge 
Tirsdag d. 15. januar kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører til Køge og kigger på byen der er i stor udvikling, ikke mindst 
på grund af den nye Ringsted-Køge-København bane. 
Der besøger vi også Røde Kors butikken, for dem, som har lyst til det. 
Og selvfølgelig finder vi et godt sted til vores frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. V19-04 
Stengårdens gårdbutik  
Torsdag d. 17. januar kl. 10.00 – 16.00 

I det smukke Nordsjælland ligger Stengården, som er et økologisk 
Familie landbrug, der siden 1997 er ejet og drevet af Elisabeth og Jens 
Otto Rasmussen. Stengården har en meget blandet produktion, som 
hovedsageligt afsættes fra deres egen gårdbutik. Produktionen består af 
æg, kartofler, grøntsager, frugt og kalve/oksekød. I gårdbutikken sælges 
i øvrigt et bredt udvalg af økologiske dagligvarer. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V19-05 
Mosede Fort museum  
Torsdag d. 24. januar kl. 10.00 – .00 
Rejs 100 år tilbage i tiden, hvor verdenskrigen raser rundt om 
Danmark. Gå på opdagelse i de mange overraskende historier, og bliv 
suget ind i en tid, hvor Danmark er på kanten af krig. Danmark må 
kæmpe for sin neutralitet og for ikke at blive revet med i krigen. Der 
bliver gravet skyttegrave, lagt miner ud og ydet humanitær indsats. 
Den danske velfærdsstat bliver født, da politikerne griber ind for at 
holde befolkningen samlet, alt imens gullaschbaroner tjener styrtende 

med penge på krigen. Udstillingerne handler også om, hvordan 
almindelige mennesker klarede sig under 1. verdenskrig og hvilken 
samfundsudvikling, der fulgte med. For eksempel er maksimalpriser, 
børsvægt, mandtalskort, hjemmegris, vandrekogebord, 
rationeringsmærker, snapseskat og kalorieforbrug den "værktøjskasse", 
som den danske regering brugte for at sikre befolkningen mad under 1. 
verdenskrig. 
Vi spiser på Mosede havn, hvis der er åbent, ellers finder vi et andet 
rart sted. 
Turens pris 125 kr. (tur 50 kr. + entré 75 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V19-06 
Helsingør-Helsingborg 
Mandag d. 28. januar kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører ad Strandvejen til færgen i Helsingør, hvor vi sejler over et par 
gange og nyder skibets buffet. 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + 130 kr. Færge + mad)  
Husk også penge til drikkevarer. 
 

 
 
 
Tur nr. V19-07 
Ud i det blå 
Tirsdag d. 29. januar kl. 10.00-16.00 
Ud i det blå eller er der måske hvidt der ude? 
Vi kører en dejlig tur og finder et godt sted til vores frokost 
Turens pris  50 kr. 
Husk også penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. V19-08 
Gilleleje 

Torsdag d. 31. januar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører en smuk tur nordpå og ender i Gilleleje. Vi kører til havnen, hvor 
vi spiser frokost et lokalt sted. Hvis der er stemning for det, kan vi gå en 
lille tur og se på havnen, eller på den hyggelige hovedgade inden vi kører 
hjem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Anden del af programmet 

 
Her finder du ture, som køres i februar og 

marts 2019, og du kan tilmelde dig til: 

 

 2 x tur og 

 3 x tur på venteliste 

 

 
Tilmelding 

 
Onsdag den 16. januar 2019 

kl. 10.00-14.00 

 
Telefon: 41 96 11 00 
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Tur nr. V19-09 
Copenhagen Designer Outlet (City2) 
Torsdag d. 7. februar kl. 10.00 – 16.00 
Indkøbs- og osetur til et stort outletmarked. Der er mange kendte 
mærker, der sælger deres overskydende varer meget billigt her. 
Vi spiser i centeret på DalleValle, der har et stort frokostkort til ikke så 
dyre priser. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

 
 
 
Tur nr. V19-10 
Horserød Museum 
Mandag d. 11. februar kl. 9.30 – 16.00 
I 2002 åbnede et museum lige over for indgangen til det nuværende 
fængsel. Vores guide vil fortælle de historier fra lejren som udstillingen 

beskæftiger sig med. Blandt andet om hvordan lejren blev oprettet 
under 1. verdenskrig og lejrens historie indtil i dag. Udstillingen giver et 
indblik i fangernes hverdag i dag. Frihedsmuseet og frøslevlejren har 
sammen udarbejdet udstillingen. 
Turens pris 80 kr. (Tur 50 kr. + rundvisning 30 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V19-11 
Hytholm Keramik 
Tirsdag d. 12. februar kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge Hytholm Keramik i det naturskønne Skenkelsø ved 
Ølstykke. Her er der et utal af spændende keramik- og stentøjsting i 
værkstedet, der ejes af Allan Hytholm. Allan er uddannet på den Kgl. 
Porcelænsfabrik. Udover arbejdet med lertøj, stentøj og porcelæn er 
han dygtig til at modellere og det kommer tydeligt til udtryk i alle hans 
relieffer og figurer. Allan laver både abstrakte og naturalistiske ting. 

Vi spiser frokost på Lynge kro. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. V19-12 
Røde Kors butik  
Torsdag d. 14. februar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører en tur op ad Strandvejen til Røde Kors butikken i Hørsholm, for 
at se om der er noget spændende at shoppe. Inden da spiser vi frokost 
et hyggeligt sted og som afslutning på dagen, kan vi drikke en kop kaffe. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. V19-13 
Immigrantmuseet i Farum 
Torsdag d. 21. februar kl. 10.00 – 16.00 
Immigrantmuseet fortæller om 500 års migrationshistorie i Danmark og 
sætter dermed et aktuelt emne i historisk perspektiv. Immigrantmuseet 
er et museum med mennesker og deres personlige beretninger i 

centrum. I museets nye særudstilling Migrant kan du møde nogle af de 
mennesker, som har forladt det velkendte og trygge hjemland og er 
draget ud i verden i håbet om et bedre liv. Vi spiser i Farum Kulturhus 
restaurant Cafe Rucola. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. V19-14 
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Helsingør Bymuseum 
Mandag d. 25. februar kl. 9.00 – 15.30 
Simon Spies, Helsingørdrengen der fik vinger. Via private genstande 
fortæller udstillingen om mennesket Simon Spies, der fra en tidlig alder 
ikke ville lade sig begrænse og som livet igennem udforskede og 
overskred grænser. Udstillingen tegner et billede af et søgende, 
sammensat og usædvanligt menneske, der livet igennem både søgte ud 
i verden og ind i sindets krinkelkroge og gjorde det umulige muligt. 
Turens pris 125 kr. (Tur 50 kr. + entre og rundvisning 75 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 

 
 
Tur nr. V19-15 
Sundby Sejlklub 
Tirsdag d. 26. februar kl. 10.00-16.00 
Sundby sejlklub har en skøn udsigt over Øresund og dejlig mad. 
Efter frokost kører vi hjem over Kongelunden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. V19-16 
Cafe Charlie 
Torsdag d. 28. februar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører en tur til Frederiksværk i Nordsjælland og spiser frokost på 
Cafe Charlie. Herefter kan vi gå en lille tur i den hyggelige gågade. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V19-17 
Dieselhouse med motorstart af den første dieselmotor i 
Danmark 
Torsdag d. 7. marts kl. 10.00 – 16.00 
DieselHouse museet fortæller historien om B&W helt tilbage til 1843, 
hvor det hele startede med et enmands smedeværksted. Senere hen 
udviklede B&W sig til at være en af Danmarks største arbejdspladser og 
beholdt denne titel i hundrede år frem. Da B&W fyldte 100 år i 1943 
blev det besluttet at oprette et museum, der skulle fortælle 
virksomhedens historie. Det var i denne forbindelse oplagt at forsøge at 

købe den første motor, der stadig var i drift, tilbage. Motoren blev 
derefter opstillet på sit eget fundament, samt tilsluttet luft, vand, olie 
og udstødningsrør og er nu køreklar. Den bliver præsenteret for 
publikum hver torsdag kl. 14.00 og ved specielle lejligheder. 
Vi spiser i en af motorsejlklubberne i Sydhavnen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
Tur nr. V19-18 
Naverhulen  
Mandag d. 11. marts kl. 10.00 – 17.00 
Naverhulen har til huse i en gammel restaureret håndværkergård fra 
1647 i Helsingør. Vi skal høre om naverbevægelsens start i den tidlige 
middelalder og frem til i dag. Klubbens formål er at samle berejste 
håndværkere til samvær og opfriskning af minder. Naverhulen vil blive 
præsenteret og klubbens historie fortalt. Vi spiser frokost i hulen. 
Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + 120 kr. Til entre, frokost og 
kaffe)  

Husk også penge til mad og drikkevarer. 
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Tur nr. V19-19 
Plantorama i Hillerød 
Tirsdag d. 12. marts 10.00-16.00  
I 2012 åbnede det nyeste center, Plantorama Hillerød, og gjorde på den 
måde Plantorama landsdækkende og med til at sikre danskerne kan få 
adgang til et stort udvalg af både stue- og udeplanter. 
Vi finder et godt sted til vores frokost og kaffe. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. V19-20 
Orø 
Torsdag d. 14. marts kl. 10.00 – 16.00 
Orø ligger midt i Isefjorden, der strækker sig fra Holbæk og ud til 
Kattegat. Orøs natur er meget varieret med vidtstrakte strandenge, 
kystskrænter, småskove og marker. En sådan fjord- og ønatur findes 
ikke andre steder i verden. Orø er en godbid for den, der interesserer sig 
for historie og arkæologi.  Vi tager et kik på Orø Kirke, som er rig på 
udsmykninger, kalkmalerier, prædikestolen etc. 
Vi spiser frokost på i Spisestedet Orø/Orø Røgeri. 
Turens pris 90 kr. (Tur 50 kr. + Færge 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V19-21 
Greve museum 
Torsdag d. 21. marts kl. 10.00 – 16.00 
Forstadsliv, velfærd og kampen for det gode liv er nogle af de temaer, 
vi støder på i udstillingen om Greve i det 20. århundrede. Her kan du 
blive klogere på hvorfor byen kom til at se ud, som den gør i dag. I 
udstillingen vises forskellige sider af livet i Greve, og det er muligt at 
kigge nærmere på alt fra teltlejr til selvbyggerhus. Kom helt tæt på de 
mange ting fra perioden, tag plads i den fine røde Fiat 600 og lyt til 
historier om transportudfordringer fra tidligere tider.  

Vi spiser i museets cafe til meget rimelige priser og måske med 
hjemmebagt kage til. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. V19-22 
Ud i naturen 
Mandag d. 25. marts kl. 10.00 – 16.00 
Hvor vi havner i dag ved vi ikke endnu. Om der er sol eller sne eller 

begge dele så bestemmer vejret vores tur. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
Tur nr. V19-23 
Granny’s House 
Mandag d. 28. marts kl. 13.00-16.00 
I dag skal vi besøge et specielt konditori på Søborg Hovedgade. Har du 

en sød tand, vil du sikkert nyde dette helt specielle konditori. Udbuddet 
af delikate kager og brød er overvældende og kan også købes med hjem. 
Der er også mulighed for at købe hjemmelavede delikatesser som 
bolsjer, syltetøj, te og sæber og alskens varieteter. 
Vi vil nyde en kop kaffe/te med en af de lækre kager eller lagkager. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til og drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 

 
 

 


