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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 
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 
minibusser. 
Når dagens tur er slut, bliver du sat af igen ved din gadedør. 
 
Sådan tilmelder du dig ture 
Du tilmelder dig turene ved at ringe til Røde Kors Hovedstaden på 
nedenstående telefonnumre på følgende måde: 
 
Tilmelding til ture i det nye program begynder  
Onsdag, den 21. november fra kl. 09.00-15.30 
På telefon 41 18 77 24 
 

Telefonbeskeder, indtalt før kl. 09.00, bliver ikke registreret. 
 
Herefter 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. 
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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. 
 
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. 
 
Max. tre ture pr. program 
Vi er så heldige, at vores ture er meget populære. Det betyder 
desværre, at mange ture hurtigt bliver overtegnet. For at sikre at så 
mange som muligt får glæde af vores ture, kan du højest tilmelde dig 
tre ture pr. program. Du kan derudover blive skrevet på 
venteliste til 5 ture. 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst tur nummer. 
 
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 Vente 
liste 

      
Ø18-125 3-12 Juletur til Orø   
Ø18-126 6-12 Jul på Amager museet    
Ø18-127 7-12 Julemiddag på 

Kongelunden 
   

Ø18-128 10-12 Hundested kro    
Ø18-129 11-12 Roskilde Domkirke    
Ø18-130 13-12 The Captain    
Ø18-131 17-12 Køge Havn    
Ø18-132 20-12 Hammer Mølle    
Ø19-1 7-1 Ud i vinterlandskabet    
Ø19-2 8-1 Ud i vinterlandskabet    
Ø19-3 10-1 Sophienholm    
Ø19-4 14-1 Lytzhøfts Købmandsg.    
Ø19-5 17-1 Skomuseet    
Ø19-6 18-1 Frokost på Dalle Valle    
Ø19-7 21-1 Tur på Amager    
Ø19-8 22-1 Vikingeskibsmuseet    
Ø19-9 24-1 Geo Art    
Ø19-10 31-1 Kystens Perle    
Ø19-11 31-1 Møllebækkens købmand    
Ø19-12 1-2 Skælskør kunstnerby    
Ø19-13 4-2 Gilleleje    
Ø19-14 5-2 Sorø Slotskirke    
Ø19-15 7-2 Orø    
Ø19-16 11-2 Helsingør-Helsingborg9-    
Ø19-17 14-2 Tårnby Kirke    
Ø19-18 15-2 Aftentur til Cassandra    
Ø19-19 18-2 Tur til Fisketorvet    
Ø19-20 19-2 J.F.Willumsen    
Ø19-21 21-2 Ud i vintervejret    
Ø19-22 25-2 Hummeren i Ishøj    
Ø19-23 28-2 Mosehuset    
Ø19-24 1-3 Sorø Klosterkirke    
Ø19-25 4-3 Rødovre Centret    
Ø19-26 5-3 Frederiksborg Slot    
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Ø19-27 7-3 Det kreative hjørne    

Ø19-28 11-3 Naverhulen    

Ø19-29 14-3 Rungstedlund    

Ø19-30 15-3 Ringsted/-outletbyen    

Ø19-31 18-3 Næstved    

Ø19-32 19-3 Nyord    

Ø19-33 21-3 J. F. Willumsen    

Ø19-34 25-3 Ud i naturen    

Ø19-35 28-3 Ud i naturen    

Ø19-36 29-3 Sydhavnen rundt    

 
 
 
Ø18-125 
Juletur til Orø 
Mandag d. 3. december kl. 10.00 – 18.00 
Vi kører til Orø og spiser julefrokost på Den gode Viking, og efter en tur 
rundt på øen kører vi tilbage og drikker kaffe med kage, inden turen 
går hjemad igen. 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
 
 
Ø18-126** 
Jul på Amagermuseet    
Torsdag d. 6. december kl. 10.30 - 17.00 
Vi skal opleve den hyggelige og traditionsrige juleudstilling på 
Amagermuseet, på gården i St. Magleby. Vi skal se, hvordan de holdt 
jul på Amager i gamle dage. I bryggerset bliver der bagt, og i storstuen 
er der pyntet op. Vi får også amagerdragterne at se, dem som 
hollænderne brugte, da de kom til Amager i 1600-tallet. Der er også 
mulighed for at købe lækkerier lavet efter gamle amageropskrifter i 
deres butik. Vi spiser frokost et hyggeligt sted. 
Turens pris 90 kr. (Tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Ø18-127 
Julemiddag på Lille Kongelund 
Fredag d. 7 december kl. 16.00 – 21.00 
Vi kører til Kongelundsgaard og ser på juleting. Der findes også 
delikatesser fra Slagter Lund, så som oste og pølser samt andre -
delikatesser. Vi kører til Angolavej  
og ser det berømte lysshow med de juleoplyste huse, inden vi skal til 
Lille Kongelund og spise julemiddag bestående af flæskesteg og  
ris à l’amande med mandel + mandelgave. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til mad og drikkevarer. 

 
        
 
 
 
 

                
 
 
 
Ø18-128 
Julefrokost Hundested kro 
Mandag d. 10. december kl. 10.00 – 16.30 

Vi kører til Hundested Kro og nyder en dejlig julefrokost, lige ved 
Hundested havn. 
Turens pris 180 kr. (Tur 50 kr. + frokost 130 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
 
 
 

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC 
BY-NC-ND 

https://gastronoming.wordpress.com/2012/12/25/viaje-por-las-mesas-navidenas-del-mundo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Ø18-129 
Roskilde domkirke 
Tirsdag d. 11. december kl. 10.00 – 16.00 
Sidste gang vi forsøgte, kom vi ikke ind i kirken pga en kirkelig 
handling, men nu prøver vi igen: 21 danske konger og 18 dronninger 
hviler i denne den mest berømte kirke i Danmark. Den blev åbnet i 
1175, og stilarterne i byggeriet spænder fra byzantinsk over gotik og 
renæssance frem til det helt moderne i form af Frederik IX og dronning 
Ingrids gravmæle uden for kirken. Bagefter går vi en lille tur og ser på 
juleudsmykningen i hovedgaden. Samt spiser frokost et godt sted. 

Turens pris 90 kr. (Tur 50 kr. + entré 40 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 
Ø18-130 
The Captain 
Torsdag d. 13. december kl. 12.00 - 16.30 
Vi kører til Rungsted havn og spiser en dejlig frokost tallerken 
med:  Laks, sild, fiskefilet med rejer, tzatziki, steak, kylling, 
leverpostej, ost, bacon, samt grønne oliven.  

Hertil lille øl, sodavand eller snaps. Vi slutter af med kaffe. 
Turens pris 190 kr. 
Husk også penge til evt. ekstra drikkevarer og kaffe. 
 
 
 
Ø18-131 
Køge 
Mandag d.17. december kl. 10.00 – 16.00 
Vi besøger den gamle købstad Køge og ser på nogle af de skønne 

bygninger, og så spiser vi frokost på Køge Havn 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
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Ø18-132 
Hammermølle 
Torsdag d. 20. december kl. 12.00 – 16.00 
Vi kører til Hammermølle og drikker kaffe, te eller varm chokolade med 
lagkage, alt efter hvad vi er til og ønsker hinanden en god jul. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til drikkevarer og kage. 
 
 
 

Ø19-1 
Vinterlandskabet 
Mandag d. 7. januar kl. 10.00 – 16.00 
Januar kan være en kold, men også smuk måned. Vi kører ud og ser 
hvad dette års første måned byder på. Vi finder et lunt sted og spiser 
frokost på. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
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Ø19-2 
Ud i vinterlandskabet 
Tirsdag d. 8. januar kl. 10.00 – 16.00 
Måske er der frost og sne, måske ikke - men under alle 
omstændigheder er landskabet omkring Buerup på Vestsjælland smukt 
og særpræget. Vi kigger ind på ’Det kreative hjørne’ i Buerup, hvor der 
er masser af håndarbejde, værksted og træskomuseum, og vi 
fortsætter til Bromølle kro, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Ø19-3 
Sophienholm 
Torsdag d. 10. januar kl. 10.00 – 16.00 
Lyngby Kunstforenings vinterudstilling er i år en manifestation af det 
32-årige samliv baseret på kærlighed, udforskende rejser og 
kunstnerisk inspiration mellem maleren Carl-Henning Pedersen og 
fotografen Sidsel Ramson. Med Carl-Henning Pedersens billeder, hvoraf 
flere ikke har været udstillet før, og fotografier fra deres rejser spinder 
Sidsel Ramson historien om deres fælles rejse gennem kunst og 
kærlighed. Udstillingen er samtidig en markering af 70 året for Cobra-
gruppens opståen i 1948. Vi finder et sted og spiser frokost.  
Turens pris er 110 kr. (Tur 50 kr. + entré 60 kr.) 
Husk penge til mad og drikkevarer. 
 
         

                     Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under 

https://en.wikipedia.org/wiki/Syberg_Keramik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Ø19-4 
Lytzhøfts købmandsgård 
Mandag 14. januar kl. 10.00 – 16.00 
Købmandsgården fungerer som museum, men der er også mulighed for 
at handle i butikken. Varerne, der er kopier af det oprindelige sortiment 
fra 1920`erne, sælges i løs vægt over disken pakket i kræmmerhuse 
eller papirposer, bundet med bomuldssnor fra rullen i loftet. Mere end 
1000 forskellige varer findes i butikken. Man er velkommen til at gå 
bag disken og kigge ind i købmandens kontor såvel som i baglokalet 
med korn, foderstoffer og kornvægt. I gården ligger 

magasinbygningerne fra 1700- og 1800- tallet, hvor man kan opleve 
atmosfæren fra dengang, da toppede brosten, hestevogne og 
fritgående høns, var en del af byens miljø. Vi finder et rart sted at spise 
frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til mad og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-5** 
Sko museet 
Torsdag d. 17. januar kl. 10.00 -16.00 
Museet er oprettet i 1934 og tilhører Københavns Skomagerlaug (stiftet 
1509). Samlingen omfatter navnlig sko, opdelt i en historisk og en 
ortopædisk afdeling, desuden håndværktøj og laugsager. 
Skomuseet har til huse i Skomagernes Hus. Bygningen er indviet i 
1931, og Kjøbenhavns Skomagerlaug har siden 1880erne samlet på 
genstande.  
Udstillingen er opdelt i et afsnit om ortopædisk skomageri, hvor de 
fleste håndsyede sko fremstilles i dag. Afsnittet rummede flere 
eksempler på fantastiske løsninger på folks fodproblemer. Skomuseets 

sko i blandet kuriosa som bamses støvler fra børneudsendelsen Bamse 
og Kyllingen og med flere fine mester- og svendestykker. Vi spiser 
frokost hos Esther. 
Turens pris 80 kr. (Tur 50 kr. + entré + kaffe 30 kr.) 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Ø19-6 
Frokosttur til Dalle Valle 
Fredag d. 18. januar kl. 11.00 – 16.00 
Vi kører til Amagercentret og spiser en dejlig frokost, som består af 
buffet. Når vi er mætte, kører vi en tur ud på Amager og der finder vi 
et lækkert sted at drikke kaffe og spise kage. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
 

Ø19-7 
Amager rundt 
Mandag d. 21. januar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører Amager rundt på kryds og tværs og lander på et tidspunkt på 
Restaurant ”Menuen”, hvor vi spiser frokost.  
Turens pris 50 kr.     
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
 
Ø19-8 
Vikingeskibsmuseet 
Tirsdag d.22. januar kl. 10.00 – 16.00 
Der er strid om det smukke museum ved Roskilde Fjord. Nogle vil 
bevare og istandsætte de skrantende bygninger, andre vil rive dem ned 
og bygge nyt. Så se dem, mens de er der og nyd de fem fantastiske, 
tusind år gamle vikingeskibe, der står i smuk silhuet mod vandet. Vi 
finder et godt spisested i Roskilde. 
Turens pris 130 kr. (tur 50 kr. + éntre 80 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                         
 

Dette billede efter Ukendt forfatter er 
licenseret under CC BY-NC 

https://minniebeaniste.wordpress.com/2010/02/07/historical-hysterics-printing-legends/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Ø19-9 
Geo Art 
Torsdag d. 24. januar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører til Frederiksværk og besøger Geo Art, som har så mange fine 
ting i sten og træ, de fleste ting er købt på Bali. Der er fin mulighed for 
at erhverve sig ting til en rimelig pris. Vi spiser frokost i Helsinge brugs. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Ø19-10 
Kystens Perle 
Mandag d. 28. januar kl. 13.00 – 16.30 
Kystens Perle ligger på Amager, lige ved siden af Den Blå Planet og her 
drikker vi kaffe med lidt sødt til.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til kaffe og kage. 
 
 
 
Ø19-11** 
Torsdag d. 31. januar kl. 10.00 -16.00  
Møllebækkens Købmandsgård 
Den gamle købmandsbutik er indrettet, som vi kender den fra gamle 
dage. Her kan du købe særlige produkter, du ikke finder mange steder i 
Danmark. For eksempel kaffe fra Schweiz, øl fra små danske bryggerier 
og gavekurve, hvor du selv vælger, hvad der skal i. Butikken er et 
levende museum, der emmer af nostalgi – for eksempel finder du 
originale Richs-pakker, kaffedåser, mælkeflasker, rationeringsmærker 
og de første skrivemaskiner. Vi spiser frokost i Ishøj havn.   

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Ø19-12 
Skælskør Kunstnerby 
Fredag d. 1. februar kl. 10.00 – 17.00 
Skælskør er en gammel købstad, hvor handel, håndværk og fiskeri var 
byens basale gøremål. Byen er velbevaret med mange gamle huse, 
gårde og en smuk handelsgade. I dag blomstrer kunsten og kulturen i 
Skælskør. Vi går tur i byen og kigger ind i Købmandsgården, som er 
både galleri og butik med kunsthåndværk af høj kvalitet. Vi spiser 
frokost på turen. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
  
 
 
Ø19-13 
Gilleleje 
Mandag d. 4. februar kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører en tur til det dejlige Nordsjælland, hvor vi spiser frokost hos 
”Far til fire”, og der er også mulighed for at købe lidt frisk fisk med 
hjem fra havnen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-14 
Sorø klosterkirke og museum 
Tirsdag d. 5 februar kl. 10.00 – 16.00 
Sorø klosterkirke er en af de største middelalderkirker i Danmark, 
bygget i sidste halvdel af 1100-tallet i det dengang helt nymodens 
materiale teglsten. Den var en del af Mariaklostret i Sorø og blev opført 

som gravkirke for Hvide-slægten, hvis mest berømte medlem er biskop 
Absalon, som er gravsat i kirken. Vi når også en tur omkring Sorø 
Museum, før vi finder et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Ø19-15  
Tur til Orø 
Torsdag d.7. februar kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Vi spiser Kalvesteg med 
kartofler og tilbehør og Citron Fromage hos Birthe på ”Den gode 
Viking”. Når vi ikke kan klemme mere af den lækre mad ned, kører vi 
en tur rundt på øen, før vi igen vender tilbage til Spisestedet, hvor 
Birthe i mellem tiden har dækket op med kaffe og kage. Herefter 
vender vi næsen hjemad. 

Turens pris 205 kr. (tur 50 kr. +mad 120 kr. + færge 35 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer  
 
 
 
Ø19-16** 
Helsingør/Helsingborg 
Mandag d. 11. februar kl. 10.00 – 17.00 
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 smukkeste udsigter, mens vi sejler frem og tilbage nogle 
gange.  
Turens pris 172 kr. (Tur 50 kr. + færge/mad 122 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere  
 
 
 
Ø19-17** 
Tårnby Kirke 
Torsdag d. 14. februar kl. 10.00 – 16.00 

Vidnesbyrdene om Tårnby kirkes historiske førsteplads på Amager er 
talrige. Det må derfor antages, at kirken er den ældste ibrugværende 
bygning i Storkøbenhavn. Den oprindelige Tårnby kirke er formentlig 
opført i første del af 1100-tallet. Kirken er blevet restaureret i 1973-77. 
Vi spiser frokost på Menuen.  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere  
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Ø19-18 
Aftenspisning på Cassandra i Tåstrup 
Fredag d. 15. februar kl. 16.30 – 21.00 
Vi kører en lille tur, hvorefter vi indtager vores aftensmad på 
Cassandra, et dejligt og hyggeligt sted. Vi spiser og hygger, inden vi 
igen vender hjemad igen.  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 

 
 
Ø19-19 
Fisketorvet 
Mandag d. 18. februar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører ud på Fisketorvet, hvor vi tager en oser rundt, og mon ikke der 
er noget, vi falder for og må købe. Når benene er trætte, finder vi et 
sted og spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 

 
 
Ø19-20 
J.F. Villumsens Museum  
Tirsdag d. 19. februar kl. 10.00 – 16.00 
Det smukke museum i Frederikssund har netop åbnet en ny udstilling 
om J. F. Willumsen og hans arbejde med sine kvindelige modeller. Han 
dyrkede især mennesket i bevægelse i naturen, først og fremmest 
kvindekroppen. Samtidig skal vi se en nyophængning af kunstnerens 
hovedværker. J. F. Willumsen levede fra 1863 til 1958 og 
testamenterede ved sin død alle sine værker samt sin store, private 
samling til offentligheden. 
Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + entré 60 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Ø19-21 
Ud i vintervejret 
Torsdag d. 21. februar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører ud i vores dejlige land og nyder alt det vi ser, om det er hvidt, 
gråt eller vådt, kan ikke ødelægge vores altid gode humør. Når maven 
knurrer, finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 

 
 
 
Ø19-22 
Ishøj havn 
Mandag d. 25. februar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører til Ishøj havn og spiser frokost på Restaurant ”Hummeren” alt 
efter vejret kører vi en tur i området.   
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-23* 
Mosehuset den gamle købmandshandel ved Borup 
Torsdag d. 28. februar kl. 10.00 – 16.30 
”Dyndet” ved Borup. Huset blev bygget i 1893 og blev indtil 1949 brugt 
som bolig for skiftende arbejdere i skovene og tørvemosen. Fra 1954 til 
1974 drev Marie Hansen ”Mosehusets Købmandshandel”, der stadig 
lever i bedste velgående. Den gamle købmands ånd præger stadig 
butikken, der byder på spændende varer som te, krydderier, bolsjer, 

kandis, mjød og meget andet. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og meget 
gangbesværede. 
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Ø19-24 
Sorø Klosterkirke 
Fredag d. 1 marts kl. 10.00 – 17.00 
Tæt beliggende ved Sorø Sø ligger Sorø Klosterkirke, som blev opført 
som gravsted for Hvideslægten af Biskop Absalon i 1100-tallet. Her er 
flere af middelalderens kongelige begravet, bl.a. Christoffer d. 2. og 
Valdemar Atterdag. I de omkringliggende bygninger ligger Sorø 
Akademi, som blev oprettet af Chr. D. 4. og som i dag bruges som 

kostskole med tiende klasse og gymnasium. Vi spiser frokost i en 
nærliggende restaurant. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til mad og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-25 
Rødovre Centret 
Mandag d. 4. marts kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører til Rødovre og besøger det dejlige overdækkede butikscenter. 
Frokosten spiser vi i Centret på terrassen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-26 
Frederiksborg slot 
Tirsdag d. 5. marts kl. 10.00 – 16.00 
Sidste år blev kronprins Frederiks portræt føjet til de mange royale 

portrætter på Danmarks Nationalhistoriske Museum i Hillerød. Her 
fortælles 500 års danmarkshistorie gennem malerier, møbler og 
kunstindustri. Slottet, der er bygget af Christian IV og blev museum i 
1878 på foranledning af Carlsbergs grundlægger, J. C. Jacobsen, ligger 
smukt på tre små holme i slotssøen 
Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + éntre 60 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Ø19-27** 

Det kreative hjørne 

Torsdag d. 7. marts kl. 10.00 – 16.00  

Vi kører til Buerup ved Jyderup og besøger den gamle købmandsgård, 
der nu huser en gruppe kreative kunsthåndværkere og et træsko 
museum. Vi spiser frokost i nærheden. 

Turens pris 50 kr.  

Husk penge til frokost og drikkevarer.  

 

 
 

          
 

 
Ø19-28 
Naverhulerne 
Mandag d. 11. marts kl.10.00 – 17.00 
Kom med til Naverhulen, hvor der vil blive fortalt om 
Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i dag. 
Naver er en forkortelse for skandinaver og bruges om håndværkere, 
der drager på valsen. En naver drager rundt i Europa og laver 
forefaldende arbejde inden for sit fag. Især i 1800-tallet og i 1900-tallet 
rejste håndværkersvende ud for at dygtiggøre sig. Traditionelt var 
mestre inden for faget i andre lande forpligtet til at tilbyde arbejde eller 

et måltid mad til naveren. Der findes regler og traditioner for navere på 
valsen, blandt andet må en naver kun opholde sig i samme by i seks 
måneder, må ikke være gift og skal være under 30 år. Han må ikke 
komme nærmere end 50 km fra sin hjemby. Kom og hør ”naverspind”, 
der vil foregå med ”gemytlichkeit”.  
Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + 2 stk. smørrebrød/éntre 120 
kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
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Ø19-29 
Rungstedlund  
Torsdag d. 14. marts kl. 10.30 – 16.30 

Den verdensberømte forfatterinde Karen Blixens hjem står, som hun 

indrettede det, da hun flyttede ind i 1931, med smukke møbler og 

friske blomster overalt. Flere af møblerne stammer fra hendes 

afrikanske farm, bl.a. Denys Finch Hattons yndlingsstol og en kiste, hun 

fik foræret af sin hushovmester Farah. Karen Blixen døde i 1962, 77 år 

gammel, og ligger begravet under en lille høj i den dejlige have. Vi 

starter med at spise frokost på The Captain i Rungsted havn.                                                                      

Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré 100 kr.)                       

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Ø19-30 
Ringsted og Outletbyen 
Fredag. d. 15. marts kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører gennem det sjællandske landskab til Ringsted, hvor vi spiser 
frokosten på Rådhuskroen. Bagefter besøger vi Ringsted Outletby, der 

er Danmarks eneste rigtige outletby. Der er i dag 42 
mærkevareoutlets, og her er prisen op til 70% billigere end i andre 
butikker, så fyld bare poserne med gode ting så som tøj, ting til 
hjemmet og andre gode ting og sager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til mad og drikkevarer. 
 
 
   

                    

http://docugenero.blogspot.com/2013/12/podcast-mujeres-malditas-isak-dinesen.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Ø19-31 
Næstved/Toksværd 
Mandag d. 18. marts kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører en tur ud over det sydlige Sjælland til Næstved, hvor vi spiser 
frokost på Bistroen i Bilka. På vejen hjem runder vi Toksværd 
Havecenter. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til mad og drikkevarer. 
 
 

 
Ø19-32 
Nyord 
Tirsdag d. 19. marts kl. 10.00 – 16.00 
Vi møder det tidlige forår på Nyord, en lille halvø i den nordlige ende af 
Møn. Her har tiden stået stille siden en gang i 30erne. Nyord er et 
levende frilandsmuseum med gamle huse og gårde, der ligger tæt, en 
særpræget kirke og smukke, gamle haver. Engene omkring Nyord by er 
et af Danmarks vigtigste levesteder for gæs, ænder og vadefugle. Vi 
spiser frokost i Stege. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-33 
J. F. Willumsen 
Torsdag d. 21. marts kl. 10.00 – 16.00 
Jens Ferdinand Willumsen var en af pionererne bag det moderne 
gennembrud i dansk billedkunst omkring 1900. Han var primært maler, 
men mestrede de fleste kunstarter og arbejdede desuden som 

billedhugger, grafiker, keramiker, arkitekt og fotograf.  
Vi spiser frokost på Frederikssund Golfklub. 
Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr. + entré 60 kr.) 
Husk penge til mad og drikkevarer. 
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Ø19-34 
Ud i vinterlandskabet   
Mandag d. 25. marts kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører en tur i det sydsjællandske landskab og nyder vinterens 
stilhed. Vi spiser en dejlig frokost på ”Rådhuskroen” i Ringsted og 
fortsætter vores tur rundt om Tystrup/Bavelse søerne.  
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Ø19-35 
Ud i naturen 
Torsdag d. 28. marts kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører en tur i det danske vinter / forår og nyder den smukke natur. 
Vi finder et hyggeligt sted og spiser en dejlig frokost.   
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til mad og drikkevarer. 
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Ø19-36 
De nye områder i Sydhavnen 
Fredag d. 29 marts kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører først ud og ser de nye områder i Sydhavnen, Sluseholmen og 
Teglholmen. 
I forsommeren 2015 vedtog Borgerrepræsentationen at udbygge 
området yderligere, på det såkaldte Enghave Brygge, beliggende øst for 
H.C. Ørstedsværket. Allerede nu bor der 3.500 københavnere på 
Sluseholmen og Teglholmen, og på sigt forventes hele det nye område 
at rumme i alt 9.000 boliger og 22.500 arbejdspladser. 

Vi spiser frokost på Den Gyldne Okse, et af Københavns ældste og mest 
velrenommerede steder, hvor der tilberedes og serveres dansk mad 
med kærlighed. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til mad og drikke. 
 
 
 
 
            
 
 
 

        
 
 

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-SA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Teglholmen
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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                       Næste program udkommer til marts 
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                  Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 
 
 

 


