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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 
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 
eventuelle 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 11. juli 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 egnede for kørestolsbrugere, 
rollatorbrugere og meget gangbesværede. 
Ture, der er 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. 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 3 
ture pr. program. Du kan derudover blive skrevet på venteliste til 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 deltagelse eller på venteliste. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Vente 
liste 

Ø18-77** 13-8 Bakken    
Ø18-78 16-8 Rosenhaven   
Ø18-79 17-8 Næstved 

Automuseum 
   

Ø18-80** 20-8 Havnerundfart    
Ø18-81* 21-8 Frilandsmuseet    
Ø18-82** 23-8 Sandstensskulpturer    
Ø18-83 27,28,

29-8 
Miniferie 
Hotel Bogense 

   

Ø18-84 30-8 Ninas Naturcafe    
Ø18-85 31-8 Bryggeriet Skovlyst    
Ø18-86 3-9 Gilleleje    
Ø18-87 4-9 Boserup skov    
Ø18-88 6-9 Aftentur - Cafe 

Espersen 
   

Ø18-89** 10-9 Helsingør-
Helsingborg 

   

Ø18-90 13-9 Gilleleje    
Ø18-91 14-9 Orø    
Ø18-92 17-9 Gladgården    
Ø18-93 18-9 Bagsværd Kirke    
Ø18-94 20-9 Orø    
Ø18-95** 24-9 Zen Garden    
Ø18-96** 27-9 Zen Garden    
Ø18-97** 28-9 Helsingør - Simon 

Spies 
   

Ø18-98 1-10 Ud i det blå    
Ø18-99 2-10 Skjoldnæsholm - 

Sporvejsmuseet 
   

Ø18-100 4-10 Ud i naturen    
Ø18-101 8-10 Orø    
Ø18-102 11-10 Ud i efteråret     
Ø18-103 12-10 Aftentur    
Ø18-104 15-10 Løvfaldstur    
Ø18-105 16-10 Nykøbing S.    
Ø18-106** 18-10 Skibsklarerergården    
Ø18-107 22-10 Sct. Bendts Kirke    
Ø18-108 25-10 Løvfaldstur    
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Ø18-109 26-10 Gilleleje    
Ø18-110 29-10 Bromølle Kro    
Ø18-111 30-10 Fanefjord Kirke    
Ø18-112 1-11 Thorsvang    
Ø18-113 5-11 Plantorama    
Ø18-114 8-11 Slagelse Museum    
Ø18-115** 9-11 Hytholm Keramik    
Ø18-116 12-11 Rødovre Centrum    
Ø18-117 13-11 Orkidégartneriet    
Ø18-118 15-11 Heerup Museet    
Ø18-119 19-11 Næstved    
Ø18-120 22-11 Det Kreative Hjørne    
Ø18-121 23-11 Kræmmergården    
Ø18-122 26-11 Lille Kongelund    
Ø18-123 27-11 Esrum Kloster    
Ø18-124 29-11 Toksværd 

Havecenter 
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Tur nr. Ø18-77**  
Bakken 
Mandag d. 13. august kl. 10.00–16.30  
Vi kører en tur ud på Bakken, hvor vi går lidt rundt, inden vi finder et 
sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.                                      
Ikke egnet for kørestolebrugere.                                                        

 
 
Tur nr. Ø18-78  
Rosenhaven 
Torsdag d. 16. august kl. 10.00–16.00  
Rosenhaven i Valbyparken er helt bestemt et besøg værd. Det et opdelt 
i flere afsnit og byder på en rigtig farve oplevelse. Vi spiser frokost 
inden, og vi drikker kaffe i haven (parken). 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
 
Tur nr. Ø18-79  
Næstved Automobilmuseum. 
Fredag d. 17. august kl. 10.00–17.00 
Vi kører en tur til Næstved og finder et godt sted at spise frokost, 
herefter kører vi til automobilmuseet, hvor der er rigtig mange gamle 
biler, motorcykler, knallerter og flyvemaskiner. Der udover er der ca. 
50 små nostalgiske forretninger fra 50`erne. 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entre 100 kr. inkl. kaffe og 
kage) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-80** 
Havnerundfart 
Mandag d. 20. august kl. 10.00–16.00                                                                                                                                                                                                  
Vi tager med havnerundfarten i Københavns Havn. En sejltur, hvor vi 
både ser det nye og gamle København fra vand siden. Efter sejlturen 
spiser vi frokost på Samsø. 
Turens pris 90 kr.  (Tur 50 kr.+ billet 40 kr.)                                                                   
Husk penge til mad og drikkevarer.                                  
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-81* 
Frilandsmuseet 
Tirsdag d. 21. august kl. 10.00–16.00  
I år er det blevet omdøbt til ’Frilandsmuseet – det gamle Danmark’, 
men tilbuddet er det samme: Et stort, meget smukt område med 
henved 100 gårde, huse og møller fra hele Danmark, omhyggeligt 
bygget op, som de så ud i en ikke så fjern fortid. Vi kører en tur med 
hestevogn, så vi får set mest muligt. 
Turens pris 155 kr. (Tur 50 kr. + entre 75 kr. + hestevogn 30 
kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.                                     
Ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og meget 
gangbesværede. 
 

 
Tur nr. Ø18-82** 
Sandstensskulpturere 
Torsdag d. 23. august kl. 10.00–17.00 
Vi kører til Hundested havn og spiser frokost på kroen, derefter går vi 
på havnen og ser de fine sandstensskulpturer og kunstgallerier.  
Turens pris 95 kr. (Tur 50 kr. + entre 45 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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                     MINIFERIE 
 
Tur nr. Ø18-83 
Hotel Bogense 
Mandag d. 27., tirsdag d. 28. og onsdag d. 29. august.  
Dag 1. 
Efter opsamling kører vi mod Korsør, hvor vi spiser frokost. Vi 
fortsætter over broen til Nyborg og videre forbi Odense til Bogense, 
hvor de venter os med kaffe og kage. Vi får vores dejlige eneværelser 
med bad og kan slappe af eller gå en tur i byen. Kl. 19 spiser vi en to 
retters menu med vine. 
Dag 2. 
Efter morgenmaden kører vi til Middelfart og besøger Clay Pottery, som 
er et keramikmuseum. Vi finder et sted at spise frokost. Når vi har set 
lidt af byen, drikker vi kaffe og kører tilbage til hotellet og mødes igen 
kl. 19 til middag. 
Dag 3. 
Efter morgenmad mødes vi ved busserne og kører kl. 10.00 mod 
Odense, hvor vi skal se H. C. Andersens hus og spise frokost, herefter 
sætter vi kursen mod København igen, men mon ikke vi finder et sted 
at drikke kaffe eller spise en is.  
Turens pris 2.300 kr.  
Husk penge til drikkevarer.  
 
 
 
 
Tur nr. Ø18-84  
Ninas Naturcafe 
Torsdag d. 30. august kl. 10.00–16.00  
Vi kører til Kirkelte ved Allerød og besøger Ninas Naturcafe, der ligger direkte op 
til skoven (Store Dyrehave) og har en græsmark med Såne får og lam. Her er 
også mulighed for at handle lidt lækre specialiteter. Vi spiser frokost inde eller ude 
- alt efter vejret. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-85  
Bryggeriet Skovlyst. 
Fredag d. 31. august kl. 10.30–16.00 
Turen går til bryggeriet Skovlyst, beliggende ved en smuk skovvej i 
Hareskoven. Vi spiser frokost i deres restaurant, og hvis man ønsker 
det, er der mulighed for at købe noget af deres gode øl med hjem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-86  
Gilleleje 
Mandag d. 3. september kl. 10.00–16.00  
Vi kører en tur til det dejlige Nordsjælland, hvor vi spiser frokost hos 
”Far til fire” i Gilleleje, og der er også mulighed for at købe lidt frisk fisk 
med hjem fra havnen.  
Turens pris 50 kr.                                                                       
Husk penge til mad og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-87 
Boserup skov 
Tirsdag d. 4. september kl. 10.00–16.00  
Vi kører en smuk tur til den store Boserup skov ved Roskilde - et 
område med mange oplevelser. Der er den dejlige sø Kattinge Vig, ni 
gravhøje og resterne af en borg, hvor fortidens mennesker søgte 
tilflugt. Der er masser af rådyr og midt inde i skoven et hyggeligt 
traktørsted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
 
 
 



Østerbro, Nordhavn, Indre By                                                August, september, oktober, november 2018                                                                          

10 
 

Tur nr. Ø18-88  
Aftentur - Cafe Espersen 
Torsdag d. 6. september kl. 16.30–21.00  
Vi kører til det dejlige Dragør og spiser vores aftensmad (stegt flæsk 
med persillesovs). Bagefter kører vi langs vandet tilbage til Indre by og 
Østerbro. 
Turens pris 190 kr. (Tur 50 kr. – mad 140 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 

 

 

Tur nr. Ø18-89**                                                                  
Helsingør-Helsingborg                                                          
Mandag d. 10. september kl. 10.00–16.00                                   
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 170 kr. (Tur 50 kr. + færge/mad 120 kr.)                    
Husk penge til drikkevarer.                                               
Ikke egnet for kørestolebrugere. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-90 
Gilleleje 
Torsdag d. 13. september kl. 10.00–16.30  
Vi kører til Gilleleje havn, hvor vi spiser frokost på ”Far til fire”. Vi kører 
ad de små veje hjem og spiser en is eller drikker en kop kaffe. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-91 
Orø. 
Fredag d. 14. september kl. 10.00–17.00 
Vi kører en tur til Hammer Bakker hvorfra, vi sejler til Orø. Frokosten 
nyder vi 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 ”Den Gode Viking”, hvor Birthe i mellemtiden har dækket op 
med kaffe og kage. Vi har mulighed for at købe røgvarer med hjem fra 
deres eget røgeri. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + 70 kr.- for sejltur)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-92  
Gladgården 
Mandag d. 17. september kl. 9.00-16.00  
Vi kører mod Lynge til Gladgården, der er et kæmpestort indendørs 
loppemarked med alt, hvad hjertet kan begære af glas, bøger, tøj, 
legetøj, stof, lamper og meget mere.  Derefter kører vi til Lynge Kro og 
spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-93  
Bagsværd Kirke                                                                      
Tirsdag d. 18. september kl. 10.00–15.00                                             
Den eneste kirke, vor verdensberømte arkitekt Jørn Utzon fik opført i 
Danmark, ligger i Bagsværd og er et smukt eksempel på hans 
genialitet. Den er bygget i 1973-76 og er udadtil en lidt stram, 
moderne bygning og indadtil et fantastisk, bølgende betonhvælv, som 
åbner for lyset oppefra og samler sig lige ved alteret. Utzon har også 
tegnet kirkens orgel, og hans datter, Lin Utzon, har vævet altertæppet.        
Turens pris 50 kr.                                                                      
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-94  
Orø 
Torsdag d. 20. september kl. 10.00–16.00  
Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten (buffet) nyder 
vi 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, hvor Birthe i mellem tiden har dækket op med kaffe og kage. 
Herefter vender vi næsen hjemad. 
Turens pris 120 kr. (Tur 50 kr. + færge 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  

 
 
Tur nr. Ø18-95** 
Zen Garden 
Mandag d. 24 september kl. 10.00–17.00  
Zen Garden er en fantastisk have på 5.000 m2, som er fyldt med de 
mest utrolige planter og et bjerglandskab, som består af mere end 
4.000 tons granit sten. Haven rummer også et af Europas største koi-
karpe anlæg. Haven er beliggende i den lille landsby Vedde i nærheden 
af Stenlille og er ejet af Jacobine og Jørgen Nielsen, og det har taget 
mere end 27 år at anlægge den. 
Turens pris 135 kr. (Tur 50 kr. + entre 85 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer + kaffe og kage. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 
Tur nr. Ø18-96**  
Zen Garden 
Torsdag d. 27. september kl. 10.00–16.00  
Zen Garden er en fantastisk have på 5.000 m2, som er fyldt med de 
mest utrolige planter og et bjerglandskab, som består af mere end 
4.000 tons granit sten. Haven rummer også et af Europas største koi-
karpe anlæg. Haven er beliggende i den lille landsby Vedde i nærheden 
af Stenlille og er ejet af Jacobine og Jørgen Nielsen, og det har taget 
mere end 27 år at anlægge den. 
Turens pris 135 kr. (Tur 50 kr. + entre 85 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer + kaffe og kage. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. Ø18-97** 
Helsingør - Simon Spies, Helsingørdrengen der fik vinger. 
Fredag d. 28. september kl. 10.00–16.00 
Vi kører til Helsingør Bymuseum. 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. Det 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 135 kr. (Tur 50 kr. + entré 35 kr. + rundvisning 50 
kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
Da udstillingen er på 1`ste sal skal vi op ad trapper. 
 
 
Tur nr. Ø18-98  
Ud i det blå/grå 
Mandag d. 1. oktober kl. 10.00–16.00  
Vi kører ud i det smukke efterårslandskab, hvor naturen har klædt sig i 
røde, gule og orange farver. På vejen finder vi et godt sted at spise 
frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
Tur nr. Ø18-99                                                                       
Skjoldenæsholm - Sporvejsmuseet                                          
Tirsdag den 2. oktober kl. 10.00-16.00                                               
Inde i skoven i det smukke, sjællandske landskab ved Jystrup ligger 
Sporvejsmuseet, som blev etableret i 1978 og siden har vokset sig 
større og større. Man kører i de gamle københavnske sporvogne ad et 
langt spor med frivillige, tidligere sporvejsfunktionærer som 
vognstyrere. Tilbage ved start er der to store haller med endnu flere 
gamle sporvogne og busser.                                                        
Turens pris 170 kr. (Tur 50 kr. + billet 120 kr.)                       
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-100 
Ud i naturen 
Torsdag d. 4. oktober kl. 10.00–16.00  
Vi kører ud i naturen, og på vejen besøger vi Stengården i Bregnerød, 
som er en økologisk gårdbutik. 
Vi finder et hyggeligt sted og spiser frokost på turen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
 
Tur nr. Ø18-101  
Orø 
Mandag d. 8. oktober kl. 10.00–16.00  
Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten (buffet) nyder 
vi 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, hvor Birthe i mellem tiden har dækket op med kaffe og kage. 
Herefter vender vi næsen hjemad. 
Turens pris 120 kr. (Tur 50 kr. + færge 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
 
Tur nr. Ø18-102  
Ud i efteråret 
Torsdag d. 11. oktober kl. 10.00–16.00  
Vi kører ud i naturen og nyder alle de nye farver, årstiden har at byde 
på. 
Når maven jamrer, finder vi et sted og spiser frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. Ø18-103  
Aftentur til Restaurant Menuen 
Fredag d. 12. oktober kl. 17.00–21.00 
Vi kører til Menuen og spiser deres dejlige mad fra á la carte kortet og 
hygger os i hinandens selskab. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til mad og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-104  
Løvfalds tur 
Mandag d. 15. oktober kl. 10.00–16.00  
Vi kører ud i landskabet og nyder de mange fantastiske farver, naturen 
har lige pt. Når vi bliver sultne, spiser vi frokost et hyggeligt sted. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  

 

                                    
Tur nr. Ø18-105                                                                   
Nykøbing S. Psykiatrisk Museum                                         
Tirsdag d. 16. oktober kl. 10.00–16.00                             
Psykiatrisk hospital i Nykøbing Sjælland nåede at fungere i 100 år, før 
det blev lukket for tre år siden. Nu er bygningerne ved at blive solgt, 
men tilbage er Psykiatrisk Museum, som er bygget op gennem 30 år og 
fortæller stedets og patienternes historier. Effekterne er samlet af 
hospitalets ansatte, og rummer også kunst lavet af patienter. En af 
dem var Simon Spies’ far, som tilbragte mange år på hospitalet. 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr. + billet 50 kr.)                        
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-106**  
Skibsklarerergården 
Torsdag d. 18. oktober kl. 10.00–16.00 
Tag med på en rejse tilbage i tiden til Sundtoldens Helsingør. 
Skibsklarerergården ved havnen rummer et enestående miljø og en 
velbevaret butik fra dengang, skibe fra alverdens lande var tvunget til 
at anløbe Helsingør. Her findes også alt, hvad der kunne friste en 
sømand: urtekram, den berømte Helsingør hue, sejldug, tovværk, 
søkort, krydderier, vin, øl, skibsøl og hollandsk genever. Du skal være 
godt gående. 
Turens pris 85 kr. (Tur 50 kr. + entre 35 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.                                     
Ikke egnet til kørestolsbrugere. 

 
 

                                     
 
Tur nr. Ø18-107  
Sct. Bendts Kirke 
Mandag d. 22. oktober kl. 10.00–17.00  
Vi kører til Ringsted for at se Sct. Bendts Kirke – Danmarks første 
kongekirke. Valdemar den Store stod bag opførelsen af den nuværende 
kirke i munkesten, der blev indviet i 1170. Kirken rummer mange 
kongelige og adelige grave - heriblandt kongerne Valdemar den Store, 
Knud den 6. og Valdemar Sejr. Næst efter Roskilde Domkirke er det 
den kirke i Danmark, der har flest konger begravet. Dagmarkorset – et 
relikviekors i guld og emalje fra år 1000 - er fundet i kirken, hvor der 
findes en kopi. Bagefter spiser vi frokost i Rådhuskroen lige over for 
kirken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. Ø18-108                                                                 
Løvfaldstur                                                                                    
Torsdag d. 25. oktober kl. 10.00–16.00                                       
Vi kører en smuk tur gennem det sjællandske landskab og ser på 
skoven, der falmer med sine smukke farver i gult rødt og orange. Når 
vi kommer til Reersø, kigger vi os lidt omkring og ser de gamle huse og 
det specielle miljø. Her spiser vi frokost et hyggeligt sted.            
Turens pris 50 kr.                                                                      
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
 
Tur nr. Ø18-109 
Gilleleje på besøg i Røde Kors butik 
Fredag. d. 26. oktober kl. 10.00–17.00 
Vi kører til Gilleleje og besøger en Røde Kors butik, derefter finder vi et 
godt sted, hvor vi spiser frokost. Der bliver nok også tid til at købe frisk 
fisk på havnen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-110  
Bromølle Kro 
Mandag d. 29. oktober kl. 10.00–16.00 
Vi kører en tur og nyder landskabet og ender ved Bromølle Kro. 
Bromølle kan skrive historie helt tilbage til år 1198, og det er derfor det 
sted, der har været drevet krodrift i flest år i Danmark. Her nyder vi en 
dejlig frokost.  
Turens pris 50 kr.                                                                      
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. Ø18-111 
Fanefjord Kirke, Møn                                                             
Tirsdag d. 30. oktober kl. 10.00–16.00                                         
Kalkmalerierne i Fanefjord Kirke er værd at rejse efter – de er fra 1300 
tallet og udført af den kendte Ermelund-mester. Tidligere, nu afdøde, 
statsminister Anker Jørgensen skrev om dem i sin bog om danske 
kalkmalerier. Selve kirken er for nyligt blevet restaureret. Den ligger 
utroligt smukt med en flot udsigt.                                              
Turens pris 50 kr.                                                                       
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 
Tur nr. Ø18-112  
Thorsvang 
Torsdag d. 1. november kl. 10.00–17.00  
Thorsvang – Danmarks Samlermuseum i Lendemark på Møn - holder til 
i en gammel fabrik, der nu er indrettet med små butikker fra gamle 
dage, ”og samlingen er primært min egen”, siger samler og 
museumsdirektør Henrik Hjortkær. 
”Jeg har samlet på alt muligt, siden jeg var 8 år gammel”, siger Henrik 
Hjortkær. 
Hvor mange ting, der er i samlingen, har han intet overblik over. Men 
alle tingene er fordelt i små butikker. Man kan blandt andet opleve 
Diskonto Banken, låsesmeden, lingeriforretningen, vin og tobak, den 
gamle iskiosk og mange flere små butikker.  Det, der får museet til at 
skille sig ud, er blandt andet den aktivitet, der er. Alt er bygget op af 
frivillige. Vi spiser frokost på museets Cafe Tot. 
Turens pris 229 kr. (Tur 50 kr. + entre 60 kr.+ frokost 119 kr.) 
Husk penge til drikkevarer.  

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret 
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Tur nr. Ø18-113 
Plantorama i Hillerød 
Mandag d. 5. november kl. 10.00–16.00 
Centret er på 10.000 m², hvilket gør det til Nordens største indendørs 
havecenter. Dyrecentret er også noget særligt med akvarier, 
akvariefisk, planter, fugle, gnavere og krybdyr. Vi spiser hos Leonora. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  

 
 
 

                                
 
 
 
 
Tur nr. Ø18-114 
Slagelse Museum 
Torsdag d. 8. november kl. 10.00–16.00 
På Slagelse Museum er der spændende historier og aktiviteter for 
alle. Oplev det unikke gademiljø med huse, torv og latinskole fra den 
tid, hvor H.C. Andersen gik i skole i byen. Se et udvalg af for længst 
glemte håndværk og lokale industrier, der har været med til at sætte 
Slagelse på landkortet. Du kan også få historier fra købmanden i den 
levende købmandshandel fra 1940-50’erne krydret med duften af 
nymalede kaffebønner og friskrøgede spegepølser.  
Vi spiser frokost i nærheden. 
Turens pris 75 kr. (Tur 50 kr. + entre 25 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. Ø18-115** 
Hytholm Keramik 
Fredag d. 9. november 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, som 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 100 kr. (Tur 50 kr. + kaffe og kage 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet til kørestolsbrugere. 
 
 
Tur nr. Ø18-116  
Rødovre Centrum 
Mandag d. 12. november kl. 10.00–16.00  
Vi kører til Rødovre og besøger det dejlige overdækkede butikscenter, 
der i oktober 2017 er blevet yderligere udbygget. Frokosten spiser vi i 
Centret. 
Turens pris 50 kr.  

Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 

  
           Tur nr. Ø18-117 

Orkidégartneriet i Fredensborg                                                       
Tirsdag d. 13. november kl. 10.00–16.00                                      
Danskerne rejser mere og mere til fjerne lande, og det har ført til en 
voksende interesse for den eksotiske orkidé. I Hans Christiansens 
gartneri er der 3000 kvadratmeter væksthus med alverdens smukke 
arter, som man også kan købe med hjem.                                  
Turens pris 50 kr.                                                                              
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. Ø18-118  
Herup Museet 
Torsdag d. 15. november kl. 10.00–16.00  
D. 7. september åbner Heerup Museum særudstillingen Atomblomster - 
Heerup og Den Kolde Krig, der sammenstiller malerier og skulpturer af 
Henry Heerup med kulturhistoriske genstande fra en modsætningsfyldt 
tid. Vi kører til Rødovre Centrum og spiser frokost. 
Turens pris 80 kr. (Tur 50 kr. + entre 30 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
 
Tur nr. Ø18-119 
Næstved 
Mandag d. 19. november kl. 10.00 – 17.00  
Vi kører til Næstved og spiser på Kanal Kroen. Om vi runder Enø og 
handler i fiskehuset, eller vi finder på noget andet, må tiden vise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
 
Tur nr. Ø18-120 
Det Kreative Hjørne 
Torsdag d. 22. november 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.  
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Tur nr. Ø18-121 
Kræmmergården i Store Magleby 
Fredag d. 23. november kl. 10.00–16.00 
Vi kører til Kræmmergården, der er et hyggeligt kommisions-
Loppemarked med mere end 250 stande, så det er muligt at finde det, 
man lige står og mangler. Bagefter kører vi til Dragør og får en god 
frokost. Hvis vejret tillader det, slår vi os løs på havnen og køber 
måske lidt frisk fisk med hjem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. Ø18-122 
Lille Kongelunden 
Mandag d. 26. november kl. 10.00–17.00  
Vi kører ud i Kongelunden (ved Dragør) og nyder den dejlige natur og 
spiser frokost på kroen. 
Turens pris kr. 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

                                     
 
Tur nr. Ø18-123 
Esrum Kloster                                                                        
Tirsdag d. 27. november kl. 10.00–16.00                                               
I middelalderen var det kæmpestort og under pavens særlige 
beskyttelse, men så kom reformationen, og kong Frederik den 2. 
overtog det hele. Munkene blev smidt ud, ni tiendedele af klostrets 
bygninger revet ned, og resten blev til et jagtslot for kongen. Vi kan 
opleve klosterlivet i den aktuelle udstilling ’Mennesket i klostret’. Vi 
spiser frokost i Møllecafeen lige ved klostret.                                   
Turens pris 125 kr. (Tur 50 kr. + entre 75 kr.)                         
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-124 
Toksværd Havecenter 
Torsdag d. 29. november kl. 10.00–16.00  
Vi kører til Rønnede og besøger Toksværd Havecenter, som har alt, 
hvad hjertet begærer, og mon ikke der også falder lidt juleplanter ned i 
kurven. Vi spiser frokost på Rønnede Golfklub ”Højen”. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Næste program udkommer i 

 
November 2018 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 
 
 
 
 

 


