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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 august 
og september plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen: 
 
Telefonbeskeder indtalt før kl. 10.00 bliver ikke registreret. 
 
Onsdag d. 4. juli 2018 kl. 10.00-14.00   
på telefon: 41 96 11 14 
Indtal kun én besked med navn og telefonnummer, så ringer vi 
tilbage. 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 
 
 



Vesterbro/Sydhavnen      August, september, oktober og november 2018 
  

3 
 

 
 
Anden del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i 
oktober og november plus tre ture på venteliste. Dette gør du på 
tilmeldingsdagen: 
 
Telefonbeskeder indtalt før kl. 10.00 bliver ikke registreret. 
 
Onsdag d. 19. september 2018 kl. 10.00-14.00  
på telefon: 41 96 11 14 
Indtal kun én besked med navn og telefonnummer, så ringer vi 
tilbage. 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 
 
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. 
 
  



Vesterbro/Sydhavnen      August, september, oktober og november 2018 
  

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    
VS18-28 20. august Sandskulpturer i 

Hundested 
   

VS18-29 24. august Kræmmer/ 
møbelgården i 
Dragør 

   

VS18-
30** 

3. september Sensommertur    

VS18-
31** 

6.-7.  
september 

Miniferie ved 
Kalundborg 

   

VS18-
32* 

17. september Gladgården    

VS18-33 21. september Gløvermosegaard 
gårdbutik 

   

  Program 2. del    
VS18-34 1. oktober Albatrossen i 

Brøndby havn 
Aftenspisning 

   

VS18-35 5. oktober Plantorama i 
Hillerød 

   

VS18-36 15. oktober Løvfaldstur    
VS18-37 19. oktober Efterårstur    
VS18-
38* 

29. oktober Røde Kors 
Megastore på 
Amager 

   

VS18-39 2. november Frokost på 
Albatrossen i 
Brøndby havn 

   

VS18-
40** 

12. november Radiomuseet i 
Ringsted 

   

VS18-41 16. november Juletur til City 2 
og Spangsberg 

   

VS18-42 26. november Kirppu 
loppemarked i 
Herlev  

   

VS18-43 30. november Julefrokost på 
Kanalkroen i 
Karrebæksminde 
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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: 
 

x 2 x tur og 
x 3 x tur på venteliste 

 
 

Tilmelding: 
 

onsdag den 4. juli 2018 
kl. 10.00-14.00 

 
Telefon: 41 96 11 14 
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Tur nr. VS18-28 
Sandskulpturer i Hundested 
Mandag d. 20. august kl. 10.00 – 16.30 
 
Vi skal til Hundested hvor vi skal se de flotte sandskulpterer. Frokosten 
satser vi på at indtage på Asserbo Golfklub. Det kan være der bliver tid  
til at kigge ind i glaspusteriet eller nyde en is inden turen går hjemad. 
Turens pris 95 kr. (tur 50 kr. + entré 45 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 
 
Tur nr. VS18-29 
Kræmmer/møbelgården i Dragør  
Fredag d. 24. august kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører til Kræmmergården Dragør, en genbrugsbutik som er fyldt med 
stande med godt genbrug. Der gøres en stor dyd ud af at have en ren 
og ordentlig butik, så det er hyggeligt at gå på Kræmmergården Dragør.  
Butikken er fyldt med stande, som hver er lejet af en kunde, som har 
placeret sine varer dér.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VS18-30  
Sensommertur 
Mandag d. 3. september kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører gennem det smukke Midtsjælland og havner i Ringsted, hvor vi 
spiser på Rådhuskroen. Når vi har nydt frokosten og en kop kaffe kan 
der lige blive tid til et besøg i tøjbutikken der ligger i baggården. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

  
 

Tur nr. VS18-31  
Miniferie ved Kalundborg 
Torsdag den 6. kl. 10.00 - fredag den 7. september kl. 17.00 
 
Sensommerens miniferie går denne gang til Zleep hotel i Kalundborg. 
Med hotellets fantastiske beliggenhed, må man næsten unde sig selv 
en tur ned til vandet. 
Turen består ellers af hotelophold med en overnatning i eneværelse, 3 
retters menu inkl. vand og kaffe/te og morgenmad. 
I øvrigt dækker prisen også 2 x frokost samt 1 x gang kaffe og kage. 
Af oplevelser er der mulighed for besøg i Vor Frue Kirke i Kalundborg, 
andre attraktioner i Kalundborg og måske et besøg på en dansk vingård, 
ja mulighederne er mange. 
Turens pris 1300 kr. (tur 100kr. + 1200 kr. inkl. ovennævnte) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VS18-32  
Gladgården             
Mandag d. 17. september kl. 8.30 – ca. 15.00 
 
Vi kører mod Lynge til Gladgården der er et kæmpestort indendørs 
loppemarked med alt hvad hjertet begærer af glas, bøger, tøj, legetøj, 
stof, lamper og meget mere. I dag er der kun adgang for pensionister i 
tidsrummet 10 – 11.30. Derefter kører vi til Gerlev Kro og spiser 
frokost.   
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. indkøb. 

 
 

 
 
Tur nr. VS18-33 
Gårdbutik Gløvermosegaard 
Fredag d. 21. september kl. 10.00 – 16.30 
 
Gløvermosegaard er en gårdbutik der sælger kød. Man kan gå en tur i 
staldene og ud til foldene og hilse på dyrene og lad sig inspirere i 
butikken, hvor de stort set alle udskæringer af ungkvæg, svin og lam, 
samt hele fjerkræ, røgvarer, pølser og meget mere. Det koster 25 Kr. 
at besøge staldene, men det er selvfølgelig gratis for butikkens kunder.  
Turens pris 50 kr. (+ eventuelt 25 kr. til entré)    
Husk også 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: 
  

x 2 x tur og 
x 3 x tur på venteliste 

 
 

Tilmelding: 
 

Onsdag den 19. september 2018 
kl. 10.00-14.00 

Telefon: 41 96 11 14 
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Tur nr. VS18-34 
Albatrossen i Brøndby havn Aftenspisning  
Mandag d. 1. oktober kl. 16.30 – 20.30 
 
Efteråret tager sit indtog og vi kører en aftenstur, og ender i Brøndby 
Havn, hvor vi indtager et dejligt aftensmåltid. Vi hygger os inden vi 
igen vender næsen hjemad. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 
 
Tur nr. VS18-35 
Plantorama i Hillerød  
Fredag d. 5. oktober kl. 10.00 – 16.00 
 
Havecentret er på 10.000 kvm., hvilket gør det til nordens største 
indendørs havecenter. Vi kender alle følelsen af wauw, hvor er her stort, 
når vi træder indenfor i overraskende omgivelser. Synet af tusindvis af 
blomster og planter på rad og række er overvældende. Duften af 
blomster er intens i de lyse drivhuslignende bygninger. Der er desuden 
et rigt udvalg af kæledyr og tilbehør til disse og tilmed en café, hvor vi 
eventuelt kan hvile benene over en kop kaffe. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VS18-36 
Løvfaldstur 
Mandag d. 15. oktober kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører op til Gribskov og ser på farvepragten i efterårsskoven. Vi skal 
også snuse til duften af visne blade og svampe. 
Vi finder et dejligt sted at spise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

 
 
 
 
Tur nr. VS18-37 
Efterårstur 
Fredag d. 19. oktober kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører en smuk tur og ser på efterårsfarverne og tager afsked med 
sommeren. Vi finder et hyggeligt sted at spise frokosten.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VS18-38  
Røde Kors Megastore på Amager  
Mandag d. 29. oktober kl. 10.00 – 15.30 
 
Det er den nye genbrugsbutik på Amager. I butikken kan du finde varer 
til enhver smag tøj, nips møbler osv. Da det er Røde Kors’s nye skud på 
stammen er vi lidt usikre på om den er åbnet, hvis ikke besøger vi 
Megastore på Fælledvej. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 
 
Tur nr. VS18-39 
Frokost på Albatrossen i Brøndby havn  
Fredag d. 2. november kl. 10.00 – 15.30 
 
Vi kører en lille tur før vi ender i Brøndby havn hvor vi hygger os over 
en dejlig frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VS18-40  
Radiomuseet i Ringsted  
Mandag d. 12. november kl. 9.30 – 17.30 
 
Så går turen til Ringsted gennem det smukke land. Vi skal besøge 
Radiomuseet i Ringsted, et sted med gamle radioer og fjernsyn og m.m. 
Og frokosten ja selvfølgelig på Rådhuskroen. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. +entré, rundvisning, kaffe + kage 
100 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 

 
Tur nr. VS18-41 
Juletur til City 2 og Spangsberg  
Fredag d. 16. november kl. 10.00 – 16.30 
 
Årets juletur går til City 2 i Tåstrup. Vi går lidt rundt og shopper hvis vi 
for lyst. Frokosten spiser vi i Dalle Valle. Turen starter eller slutter i 
Spangsberg chokolade. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost, drikkevarer og evt. indkøb. 
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Tur nr. VS18-42 
Kirppu loppemarked i Herlev - Cafetur  
Mandag d. 26. november kl. 11.30 – 16.30 
 
Vi kører først til Herlev og kigger på lopper, bagefter finder en hyggelig 
cafe hvor vi kan nyde en kage (eller 2?) og en kop kaffe. Efter nogle 
hyggelige timer i godt selskab vender vi hjemad mod 
Sydhavnen/Vesterbro. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til kaffe/kage og evt. indkøb 
 
 
 

 
 
 
 
Tur nr. VS18-43 
Julefrokost på Kanalkroen i Karrebæksminde 
Fredag d. 30. november kl. kl. 10.00 -17.00 
 
Så er tiden kommet til årets første julefrokost. Vi kører en tur ud i 
landet og ender på Kanalkroen, hvor vi indtager julefrokosten/buffeten. 
Efter hygge og dejligt samvær kører vi roligt tilbage til København. 
Turens pris ca. 210 kr. (tur 50 kr. + julebuffet ca. 165 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 
 

 


