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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 ved din gadedør. 

 
Sådan tilmelder du dig ture 

Du tilmelder dig turene ved at ringe til Røde Kors Hovedstaden.  

 
Tilmelding til ture i det nye program begynder: 

Tirsdag den 13. november kl. 09.00-14.00  

 
Ring på telefon 22 49 63 16. Indtal en besked med navn og 
telefonnummer, så ringer vi tilbage. 

Telefonbeskeder indtalt før kl. 09.00 bliver ikke registreret. 

 
Fra 14. november kan du tilmelde dig ture alle hverdage kl. 9.00–12.00 
på telefon 41 27 39 97. Indtal en besked med navn og telefonnummer, 
så ringer vi tilbage. 

 
Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms.  
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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. 

 
Højst tre ture pr. program 

Vi er så heldige, at vores ture er meget populære. Men det betyder 
desværre, at mange ture hurtigt bliver overtegnet. For at sikre at så 
mange som muligt får glæde af vores ture, kan du højst tilmelde dig 3 
ture pr. program. Du kan derudover bliver skrevet på venteliste til højst 
5 ture. 

 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 

 
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 Tilmeldt eller Venteliste. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

VL18-87 3.december Orø kro Julefrokost    

VL18-88 13.december Amager, Røde Kors Butik     

VL18-89 17.december Lerbækgård / Julefrokost    

VL18-90 20.december Lerbækgård / Julefrokost    

  Juleferie    

VL19-01 7. januar  Cirkus museet / Hvidovre    

VL19-02 10.januar Ud i Vinterlandskabet    

VL19-03 14.januar Biograftur    

VL19-04 17.januar  Heerup museet    

VL19-05 21.januar Christianshavn / Holmen    

VL19-06 24.januar Kunst og Håndværk Buerup    

VL19-07* 28.januar Bjørn Winblads hus    

VL19-08* 31.januar Øresundsbuffet    

VL19-09 4. februar Strandvejen m.m.    

VL19-10 7. februar Ud i Vinterlandskabet    

VL19-11 11.februar Marmorkirken    

VL19-12* 14.februar Davids Samling    

VL19-13 18.februar Sydhavnen    

VL19-14 21.februar  ”Menuen” Aftentur    

VL19-15 25.februar Den Blå Planet    

VL19-16 28.februar Svogerslev kro /Frokost tur    

VL19-17 4. marts Roskilde Aftentur    

VL19-18 7. marts Lerbækgård Aftentur    

VL19-19 11.marts Naverhulen Helsingør    

VL19-20 14.marts Jesuskirken    

VL19-21 18.marts      Skomuseet, Hellerup    

VL19-22 21.marts Gilleleje/ frokost tur    

Vl19-23 25.marts Gerlev kro / frokost tur    

VL19-24 28.marts Orø    
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Tur nr. VL18-87 

Orø kro, Julefrokost 

Mandag d.3. december kl. 10.30 – 16.00 

 
Vi er 4 bydele, der kører til den nyrenoverede Orø kro. Her venter en 
lækker julefrokost, som vi i hyggelige og rolige rammer kan nyde 
sammen med brugere og frivillige fra andre bydele. 

 
Turens pris 275 kr. (50 kr.+ 225 kr. frokost og billet) 

Husk også penge til drikkevarer.  

 
 

 

 
 
 

 

Tur nr. VL18-88 

Amager Røde Kors 

Torsdag d.13. december kl. 10.00 – 15.30 

 
I foråret 2018 åbnede Røde Kors en ny og stor forretning på 
Amagerbrogade 139, som vi vil aflægge et besøg. Efter besøget spiser 
vi frokost på Restaurant ”Menuen”. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til mad og drikkevarer. 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjN44ei5dXdAhXRIlAKHYZwABsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmeremobil.dk%2F2015%2F12%2Fgem-kameraet-vaek-under-julefrokosten%2F&psig=AOvVaw3IzXGwipSV3l4YMy_9mJzD&ust=1537952009833839
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Tur nr. VL18-89 

Lerbækgård - Julefrokost 

Mandag d.17. december kl. 10.30 – 16.00 

 

Vanløse og Brønshøj kører op til restaurant Lerbækgård ved Hørsholm 
Golfklub, hvor der venter os en god Julefrokost. 

 

Turens pris 225 kr. (tur 50 kr.+ 175 kr. frokost) 

Husk også penge til drikkevarer. 

 
 

 
 
 

Tur nr. VL18-90 

Lerbækgård - Julefrokost 

Torsdag d.20. december kl. 10.30 – 16.00 

 
Vanløse og Brønshøj kører op til restaurant Lerbækgård ved Hørsholm 
Golfklub, hvor der venter os en god Julefrokost. 

 
Turens pris 225 kr. (tur 50 kr. 175 kr. frokost) 

Husk også penge til drikkevarer. 
 

 

 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikpcbJ9ZnUAhUBaVAKHQfFCuQQjRwIBw&url=http://www.unsere-hochzeitsseite.de/forum/hochzeitsforum_post.php?topicID%3D2081%26subID%3D%26boardID%3D37%26page%3D1&psig=AFQjCNFYjOwJTIR7hbMpHpuNsSLMRCv9ag&ust=1496312552742168
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Tur nr. VL19-01 

Hvidovre, Cirkusmuseet 

Mandag d.7. januar kl. 10.00 – 15.30 

 
Træd ind i udstillingen og kom bag den forunderlige cirkusverden. Her 
kan du opleve tryllekunstens magi, gå i klovnens fodspor eller selv 
træde ind i manegen. Udstillingen byder på interaktivitet, du kan bl.a. 
opleve en cirkusforestilling siddende i en trapez eller fornemme, 
hvordan det er at gå på line 21 m over jorden. Derudover kan du se en 
række sjældne filmklip. 

Cirkusmuseets samling er Nordeuropas største af sin art. Den består af 
over 110.000 forskellige effekter. 

Langt størstedelen af genstandene stammer fra artisten Ølund Barlys 
store Cirkus og artistsamling, som har dannet grundlag for skabelsen af 

Cirkusmuseet. Siden er også tryllekunstneren Truxas samling kommet 
til. 

Samtidig bliver det også muligt at få et kig på Avedørelejren. 

 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + 40 kr. entre) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. VL19-02 

Ud i Vinterlandskabet 

Torsdag d.10. januar kl. 10.00–15.30 

 

Vi kører en tur ud i naturen og nyder udsigten på de små veje, uanset 
om det er rusk og regn, sol eller sne. Når sulten melder sig, finder vi et 
rart sted at spise frokost. 

 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GyNPi03z&id=370EECB94FD020AD99AFD89B4493FD2166D9B279&thid=OIP.GyNPi03zqDw9VpMLVMZgxQAAAA&mediaurl=https%3A%2F%2Fs3-media1.fl.yelpcdn.com%2Fbphoto%2F4orIwAUXh0mkZ8EQpgQlOw%2Fls.jpg&exph=250&expw=250&q=Cirkusmuseet+Hvidovre&simid=608027398666650463&selectedIndex=17&cbir=sbi
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Tur nr. VL19-03 

En tur i Biografen 

Mandag d.14. januar kl. 11.00 – 16.30 
 
 

Vi skal i biografen. Der er lavet en aftale med Bio Viften i Rødovre, de 
rykker deres forestilling ”Før Frosten” frem til kl. 14.30. Filmen vi skal 
se, er Dansk og Jesper Christensen spiller en gribende og stærk rolle 
som bonden, der indgår en skæbnesvanger pagt. 

Der hersker trange kår på landet i det 19. århundrede, og med udsigten 

til endnu en hård vinter står bonden Jens overfor et ubærligt valg. Hvis 
familien skal overleve vinteren, tvinges han til at indgå en pagt med 
storbonden på den nærliggende gård og gifte sin datter Signe bort, og 
det kaster familien ud i splittelse, hemmeligheder og mord. 
Spørgsmålet er, hvor meget Jens vil ofre for at redde sine børn? 

 
For jer som har lyst til en biograftur, og selv kan klare transporten til 
Viften i Rødovre, er der mulighed for at deltage. 
I kan tilmelde jer til dette på tilmeldingsdagen, eller til Judy på telefon 
28111035, helt frem til den 13. januar. 
 

Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + billet 60. kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcktW46tXdAhXGZ1AKHTMBC9IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2Fen%2Fenglish%2Fnews%2Ftaking-costumes-out-costume-drama&psig=AOvVaw1eDPalgVcD2_WId00J4RBu&ust=1537953705214044


Vanløse                                                                     December 2018 januar, februar, marts 2019 

9 
 

 
 

 
 
Tur nr. VL19-04 

Heerup museet + Irma Byen, Rødovre 

Torsdag d.17. januar kl. 10.00–15.30 

 
Vi kører til Heerup Museet, der viser særudstillingen Atomblomster-
Heerup & Den Kolde Krig”. Selv om titlen er dyster, er der som altid i 
Heerups kunst plads til håbet og kærligheden. 
 

Efter at have spist frokost et rart sted, kører vi ud og ser hvordan den 
nye bydel IrmaByen udvikler sig. Den kommer til at rumme 1000 
boliger. Byggeriet startede i 2016, efter at Irma i 2012 var flyttet fra 
deres mangeårige hovedsæde på Korsdalsvej til COOPs domicil i 
Albertslund. De fleste af Irmas bygninger er revet ned, men det 
ikoniske Kaffetårn står fortsat og fungerer som et vartegn ikke blot for 
IrmaByen men for hele Rødovre Kommune. Hvis der er tid og det er 
muligt, gør vi holdt og får en kop kaffe i kaffetårnet? 

 
 
Turens pris 80 kr. (tur 50 kr. + 30 kr. entre)  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn9rW56dXdAhWQZlAKHarWDvMQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.heerup.dk%2Fda%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2Fdownload%2F100_22d6069e022691bc18cea0a26a3182cf.html&psig=AOvVaw1lF0GfW63C7qLbMlSak3C-&ust=1537953468977752
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Tur nr. VL19-05 

Christianshavn / Holmen 

Mandag d.21. januar kl. 10.00 – 15.30 

 
Vi skal en tur ud og udforske Christianshavn og Holmen, evt. se det nye 
spisested, der er flyttet fra papirøen, Containerungdomsboligerne m.m. 
Inden vi kører hjem, besøger vi den nye Røde Kors Megastore, som er 
åbnet på Amagerbrogade 139. 

Frokost spiser vi i nærmiljøet. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. VL19-06 

Kunst og Håndværk i Buerup  

Torsdag d.24. januar kl. 10.00 – 17.00 

 
I den skønne natur mellem Tissø og Bromølle ligger Buerup. Her har 14 
forskellige Kunsthåndværkere slået sig sammen i det gamle 
Træskomuseum, hvor de præsenterer og sælger deres varer. 
Sortimentet er lige fra keramik til smykker og garn. Træskomanden 

Gert kan fortælle om Buerup by og omegn samt om, huset vi er i. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLt5C869XdAhVJYVAKHX04D5EQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.christianshavnernet.dk%2FChristianshavn%2FHavnefronten%2FNyhavn.html&psig=AOvVaw3ryoOIsby98hoAUSMCq3s1&ust=1537954029572441
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Tur nr. VL19-07* 

Bjørns Winblads hus 

Mandag d.28. januar kl. 10.00 – 16.00 
 

Bjørn Wiinblads hjem, ”Det Blå Hus”, står uberørt efter hans død i 
2006. 

Den private bolig og atelier står intakt, som om Bjørn lige er gået ud af 
døren. Det smukke hjem rummer både hans egne værker og ikke 
mindst hans kunstsamlinger fra hele verden. Huset, tegnestuen og 
værkstedet er propfyldt med kunst, skitser og modeller. 

Vi vil få en rundvisning af en person, som har været tæt på Bjørn. Han 
vil fortælle historier og oplevelser fra Bjørn Wiinblads fantastiske liv. 

Der er trapper i huset og ingen elevator. 
 

Turens pris 175 kr. (tur 50 kr. + 125 rundvisning) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
meget gangbesværede. 
 
 

Tur nr. VL19-08* 

Øresundsbuffet  

Torsdag d.31. januar kl. 10.30 – 17.00 
 

Turen går langs Strandvejen, hvor vi nyder Øresunds kyst, til vi når 
Helsingør. Her venter Scanlines smukke færge ” Auroa” på os. Vi sejler 

et par gange over sundet, medens vi nyder den store Buffet. 
 

Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. Færge og buffet) 

Husk også penge til drikkevarer. 

Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
meget gangbesværede. 

Husk pas og sygesikringskort 
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Tur nr. VL19-09 

Strandvejen  

Mandag d.4. februar kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører en tur ad Strandvejen og nyder udsigten og laver små 
afstikkere til de små lystbådehavne på vejen. Vi kan køre forbi 
Fiskerhuset på Sletten havn. Det også muligt at besøge Årstidernes 
butik, hvis der skal handles økologisk. På hjemvejen kan vi køre forbi 
Herlev og besøge Spangsberg Flødeboller. Den helt store indkøbsdag. 

Et sted på vores vej gør vi holdt og spiser lidt frokost. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 

 
 
Tur nr. VL19-10 

Ud i vinterlandskabet 

Torsdag d.7. februar kl. 10.00 – 15.00 

 
Vi kører en tur ud i det forhåbentlig, snedækkede landskab, og finder et 
hyggeligt sted at spise frokost. Valget af spisested afgøres af i hvilket 
område vi kører. Da vi har mange smukke områder, så vil det altid være 

en oplevelse. 

 
Turens pris 50 kr.   

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=x22tvTC0&id=6B03F3F2B4FD0BF775DC867B10CFA553AB83E625&thid=OIP.x22tvTC0ZwtfWm_GCDdwUQHaEH&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fpreview%2F1518098-smukke-vinterlandskab-med-sne-der-er-omfattet-traeer.jpg&exph=444&expw=800&q=Vinterlandskab&simid=607990500649468023&selectedIndex=0
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Tur nr. VL19-11 

Marmorkirken 

Mandag d.11. februar kl. 10.00–15.30 
 

Marmorkirken er en levende citykirke, såvel for sognets beboere som 
for enhver, der kommer forbi og vil benytte kirken. Ikke mindst i 
dagtimerne til hverdag finder mange ind og sætter sig i det 
imponerende rum, som er skabt til bøn og stilhed. Vi håber, folk vil 
bruge kirken til netop den andagt, som den er skabt til at være rum for.  

Det er muligt på denne tur at komme med ønske om hvad man ellers 
vil se nu vi er i indre by. Ellers er der mulighed for at besøge 
Amaliehaven eller tage en tur med havnebussen og se det hele fra 
vandsiden. Vi finder et spisested som serverer lækkert smørrebrød. 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. VL19-12* 

Davids samling 

Torsdag d. 14. februar kl. 10.00 – 16.00 
 

Davids Samling er et utroligt smukt museum, der viser enestående 
samlinger af dansk kunst fra omkring 1880-1950, europæisk 
møbelkunst, dansk fajance og sølvtøj, fransk og tysk porcelæn. 

Der er elevator mellem etagerne, men småtrapper flere steder, da 
museet strækker sig over flere ejendomme. Vi spiser frokost på 

”Menuen”. 

Ikke velegnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og meget 
gangbesværede.  
Turens pris 50 kr. (gratis entre) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=j9UDLMFF&id=9CA74862C20375C0CB7FB86DA53DA94454BE230B&thid=OIP.EbN-haUX6Vbljd8TbMVQmQHaJx&mediaurl=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F9%2F9e%2FMarmorkirken.jpg&exph=600&expw=455&q=Marmorkirken&simid=608049277291857350&selectedIndex=16
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Tur nr. VL19-13 

Sydhavnen 

Mandag d.18. februar kl. 10.00 – 16.00 

 

Sydhavnen er delt op i 2 dele, den gamle bydel af Sydhavnen og den 
nye del. Den nye del af Sydhavnen er opdelt i de tre gamle 
industriområder, Sluseholmen, Teglholmen og Enghave Brygge. 
Områderne er udviklingsområder med lejligheder og kanaler inspireret 
af bydelen Java i Amsterdam.  

Den gamle del af Sydhavnen har ejendomme med små lejligheder, der 
oprindeligt var beregnet til arbejdere ved havnen, hvilket ikke er 

tilfældet i dag. 

I den sydlige del af Sydhavnen ligger området, der i folkemunde bliver 
betegnet som ”Lorterenden” Det er et område ud mod naturområdet 
Tippen. Det er et fuldkommen ureguleret område, hvor man finder 
rustramte husbåde og klondike-byggeri. I området bor fortrinsvis enlige 
mænd - der ikke kan eller vil tilpasse sig de traditionelle boligformer- 
og gruppen af mennesker, der ikke har råd til andet. 

Så har vi Musikbyen, som ligger i området ved Valbyparken og består af 
koloni- og nyttehaveforeninger. Mange bor fast hele året og har været 
yderst kreative med arkitekturen på deres huse. Flotte farverige og 
skæve huse. Der bor en del kendte fra medierne i bebyggelsen, der 
med fine små haver giver en god kontrast til ”Lorterenden”. 

Vi finder et autentisk sted til vores frokost i området. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. VL19-14 

Aftentur til ”Menuen” 

Torsdag d.21. februar kl. 17.00 – 21.00 

 

En af vores klassikere. Vi kører ud til ”Menuen” på Brigadevej, hvor vi 

vælger mad fra det righoldige menukort 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL19-15 

Den Blå Planet 

Mandag d.25. februar kl. 10.00 – 16.00 

 

Den Blå Planet er Nordeuropas største akvarium og en seværdighed i 
international klasse i København. 

Den Blå Planets smukke og særprægede arkitektur har givet genlyd 
over hele verden. Arkitekturen er inspireret af en hvirvelstrøm og 
består af fem ”arme”, der kommer hele kloden rundt. Der bliver gjort 
en stor indsats for at holde akvariet flot og rent, så det fremstår bedst 
muligt. 
 

Turens pris 205 kr. (tur 50 kr. + 155 kr. entre) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
Tur nr. VL19-16 

Svogerslev kro, frokost tur 

Torsdag d. 28 februar kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører ad de små veje og stopper ved den idylliske Svogerslev Kro 
hvor vi skal spise frokost. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=46VqjSpl&id=5E643C3BA61E0316D6B7A7A6D7135AACF11BABDE&thid=OIP.46VqjSplTmtA38Ig58qeiQHaDH&mediaurl=http%3A%2F%2Fsvogerslevkro.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2Fsvogerslev-kro-sommer.jpg&exph=504&expw=1200&q=Svogerslev+kro&simid=608000263100761131&selectedIndex=2
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Tur nr. VL19-17 

Roskilde Aftentur 

Mandag d.4. marts kl. 16.30 – 21.00 

Vi kører til Pipers Hus i Roskilde. Pipers Hus er et hyggeligt spisested, 
beliggende midt i byparken i Roskilde. Mandag serverer Pipers hus kkuunn 
”Kokkens kasserolle”. Kokken bestemmer, hvad der skal i gryderne. Det 
plejer at være godt. Retten varieres i takt med årstidernes råvarer. 

Det serveres med friskbagt brød og salat. 
 

Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + 100 kr. kokkens kasserolle) 

Husk også penge drikkevarer. 
 

 

 
 

Tur nr. VL19-18 

Lerbækgård Aftentur 

Torsdag d.7. marts kl. 16.30 – 21.00 

 

Vi kører en aftentur til Hørsholm Golfklub. På restaurant Lerbækgård er 
der bestilt Stegt flæsk med persillesovs og tilbehør. 

Spis alt hvad du kan. 

Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + 140 kr. mad) 

Husk også penge til drikkevarer. 

https://www.hoersholm-golf.dk/klubben/
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Tur nr. VL19-19 

Naverhulen 

Mandag d.11. marts kl. 10.00 – 17.00 
 

Naverhulen har til huse i en gammel restaureret håndværkergård i 
Helsingør, fra 1647. En repræsentant for hulen vil fortælle om 
Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i dag. 
Klubbens formål er at samle herværende berejste håndværkere, for ved 
hyggeligt samvær at genopfriske minderne fra deres rejsetid i det 
fremmede. Naverklubbens historie vil blive fortalt, ligesom Naverhulen 
vil blive præsenteret. Dette vil foregå med ”gemytlichkeit” 
(humoristisk) og med ”Naverspind” (små anekdoter). 

Vi spiser frokost i Naverhulen. 

Turens pris 170 kr. (tur 50 kr.+120 kr. entre, frokost og kaffe). 

Husk også penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. VL19-20 

Jesus Kirken 

Torsdag d.14. marts kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi går i brygger Carl Jacobsens fodspor og starter med et besøg i 
Jesuskirken. Kirken blev opført med det formål, dels at være den 
smukkeste kirke i København og dels være en kirke til ære for familien. 
Kirken er inspireret af Carl Jacobsens mange besøg i italienske kirker. 
Den er overdådigt udformet, ikke mindst med sine 82 marmorsøjler. Vi 

kører gennem den nye Carlsberg bydel og spiser frokost undervejs på 
turen. 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL19-21 

Hellerup Skomuseet  

Mandag d.18. marts kl. 9.30 – 15.00 
 

Skomuseet har til huse i Skomagernes hus. Kjøbenhavns skomagerlaug 
har siden 1880 samlet på genstande til det private museum. Samlingen 
omfatter navnlig sko opdelt i en historisk afdeling, med kendte 
personers sko, og en ortopædisk afdeling, som rummer flere eks. på 
fantastiske løsninger på folks fodproblemer. Det hele bliver fulgt op med 
gode og sjove historier af en frivillig fra lauget. 

Vi spiser frokost på Esters Spisested i Hellerup 
 

Turens pris 80 kr. (tur 50 kr. + 30 kr. rundvisning og kaffe) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. VL19-22 

Gilleleje / frokosttur 

Torsdag d.21. marts kl. 10.00– 16.30 
 

Vi kører langs Strandvejen til Gilleleje, hvor vi kigger lidt på havnen og 
spiser frokost på ”Far til 4”. Bagefter kører vi videre langs kysten op til 
Nakkehoved fyr med den fantastiske udsigt, 

I klart vejr kan man se helt til fyrtårnet i Kullen, der sammen med 
Nakkehoved fyr viser vejen gennem Øresund. 

På hjemvejen kører vi gennem Nordsjælland. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL19-23 

Gerlev kro, frokosttur 

Mandag d.25. marts kl. 10.00 – 16.30 

 
Vi kører til Gerlev kro og spiser frokost. 

Ved Frederikssund er de i gang med at bygge en ny bro over Roskilde 
fjord. Vi kører ned og ser brobyggeriet fra den ene side, og 
efterfølgende fra den anden side og ser på, hvor langt de er med 
brobyggeriet. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 

 
 
 

Tur nr. VL19-24 

Orø  

Torsdag d.28. marts kl. 10.00 – 17.00 
 

Orø ligger midt i Isefjorden, der strækker sig fra Holbæk til Kattegat. 
Orø’s natur er meget varieret med vidtstrakte strandenge, 
kystskrænter, småskove, marker og sommerhuse. En sådan fjord og ø-
natur findes ikke andre steder. 

Vi spiser frokost på Orø kro. 
 

Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + 70 kr. færge) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 
 
 

 
 

 


