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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 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. marts 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 3 
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 

Ø18-35 3-4 Næstved museer    
Ø18-36** 5-4 Politimuseet    
Ø18-37 9-4 Lindevangs cafeen    
Ø18-38 12-4 Ud i foråret    

Ø18-39 13-4 Kræmmergården    
Ø18-40 16-4 Gilleleje    
Ø18-41 17-4 Rudolph Tegner museet     
Ø18-42 19-4 Overfartsmuseet    
Ø18-43 23-4 Anemonetur    
Ø18-44 26-4 Lynge kro    
Ø18-45 27-4 Frederiksborg slotskirke    
Ø18-46 30-4 Radiomuseet    
Ø18-47 1-5 Forst botanisk have    
Ø18-48 3-5 Køge Kirke    
Ø18-49 7-5 Ud i det blå    
Ø18-50 11-5 Dalle Valle    
Ø18-51 14-5 Orø    
Ø18-52 15-5 Karen Blixen museet    
Ø18-53 17-5 Pinsefrokost    
Ø18-54 24-5 Jægersprisslot    
Ø18-55 25-5 Bakketur    
Ø18-56** 28-5 MS Friheden    
Ø18-57 29-5 En tur på vandet    
Ø18-58 31-5 Næstved automuseum    
Ø18-59** 4-6 Zen Garden    
Ø18-60** 7-6 Trelleborg     
Ø18-61 8-6 Skovtur    
Ø18-62** 11-6 Bakketur    
Ø18-63 12-6 Liselund Slotspark    
Ø18-64 14-6 Frederiksborg Slot    
Ø18-65** 18-6 Møllebækkens 

købmandsgård 
   

Ø18-66** 20/21
-6 

Miniferie Menstrup kro    

Ø18-67 22-6 Hempel Glasmuseum    
Ø18-68 25-6 Rosenhaven    
Ø18-69** 26-6 Knud Rasmussens hus    
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Ø18-70** 28-6 Skjoldenæsholm    

Ø18-71 2-7 Tystrup-Bavelse søerne    

Ø18-72** 5-7 MS Friheden    

Ø18-73 6-7 Gerlev Kro    

Ø18-74 9-7 Orø    

Ø18-75 10-7 Malergården    

Ø18-76 12-7 Thorsvang 

samlermuseum 
   

 
 

Tur nr. Ø18-35  

To museer i Næstved  

Tirsdag den 3. april kl. 10.00 – 16.00  

Næstved har man indrettet nogle middelalderlige sten boder til 

museum. Her kan man se sølv fra Næstved, glas fra Holmegaard 

Glasværk og et stort udvalg af Kählers keramik fra 1839 og frem til 

omkring 1970. Vi skal også besøge en anden museumsafdeling i 

Helligåndshuset i Næstved, en middelalderlig bygning, oprindeligt 

opført som en stiftelse for gamle – og spise frokost et godt sted i byen. 

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

 Husk penge til frokost og drikkevarer.  

 
 
Tur nr. Ø18-36** 
Politimuseet 
Torsdag den 5. april kl. 10.00 – 16.00  
Politimuseet ligger på Fælledvej i København i den bygning hvor Station 
6 tidligere havde til huse. Museet åbnede den 18. november 1993, men 
museet har rødder helt tilbage til 1904, hvor der blev samlet effekter i 

Domhusets kælder. Museet fortæller 
Politiets historie helt tilbage til vægternes tid. I museet kan man se en 
lang række våben og andre effekter som er blevet brugt af kriminelle 
gennem tiden. Der er trapper, så man skal være stabilt gående. Vi 
spiser frokost efter besøget. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 

https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6lledvej
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn
https://da.wikipedia.org/wiki/18._november
https://da.wikipedia.org/wiki/1993
https://da.wikipedia.org/wiki/1904
https://da.wikipedia.org/wiki/Politi
https://da.wikipedia.org/wiki/V%C3%A6gter
https://da.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5ben
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Tur nr. Ø18-37 
Frokost på Cafe Lindevang 
Mandag den 9. april kl. 11.00 – 15.00 
Café Lindevang er stedet, hvor man får god, gammeldags, traditionel 
dansk mad. De er især kendt for deres dejlige smørrebrød til frokost. 
Det er store stykker, så pas på ikke at bestille for meget. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. Ø18-38 
Ud i det spirende forår 
Torsdag den 12. april kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører en tur i det danske forår og nyder de nye farver i landskabet. 
Vi finder et hyggeligt sted og spiser en dejlig frokost.   
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-39 
Kræmmergården i St. Magleby 
Fredag den 13. april kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører en tur til Kræmmergården der er et hyggeligt 
kommisionsloppemarked 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 lidt fisk og evt. en iskage. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-40 
Gilleleje 
Mandag den 16. april kl. 10.00 – 16.30 
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 penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 

Tur nr. Ø18-41 

Rudolph Tegners Museum  

Tirsdag den 17. april kl. 10.00 – 16.00  

Tegners Museum og Statuepark er et kunstmuseum midt i det fredede, 

enebærbevoksede og lyngklædte hede- og naturområde kaldet 

Rusland, syd for Dronningmølle i Nordsjælland. Billedhuggeren Rudolph 

Tegner (1873-1950) tegnede selv sit museum midt i 1930erne, og det 

rummer sammen med statueparken et righoldigt udvalg af hans 

voldsomme, ekspressive kunst. Vi finder et sted i nærheden, hvor vi 

kan spise frokost. 

Turens pris 100 kr. (tur 50 kr.+ entre 50 kr.) 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
Tur nr. Ø18-42 
Overfartsmuseet i Korsør 
Torsdag den 19. april kl. 10.00 – 17.00 
Store Magasin var blevet opført efter ordre fra Christian d. IV omkring 

år 1610, på 1' sal findes museet, i stueetagen har Korsør by udstilling 
og repræsentations lokaler i tag og kælder etagen findes magasin for 
museets omfattende samlinger. 
Turens pris 65 kr. (tur 50 kr. + entre 15 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-43 
Anemonetur 
Mandag den 23. april kl. 10.00 – 16.00 
Så er tiden igen til at se efter anemoner. Vi kører en tur ud i det blå og 
finder et sted at nyde en god frokost. Senere finder vi en skov med 
anemoner, hvor vi kan plukke en buket og få lidt forår ind i stuerne. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. Ø18-44 
Aftentur – Lynge Kro 
Torsdag den 26. april kl. 16.00 – 21.00 
Vi køre til Lynge kro og spiser stegt flæsk med persillesovs ad libitum, 
vi må se om der også er plads til kaffe. 
Turens pris 179 kr. (tur 50 kr. + mad 129 kr.)    
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. Ø18-45  
Frederiksborg Slotskirke 
Fredag den 27. april kl. 10.00 – 17.00 
Frederiksborg Slotskirke er et enestående rum med sin 
originaludsmykning fra Christian 4.s tid, men kirken rummer også flere 
historiske skatte. Mens store dele af slottets indre blev ødelagt ved 
branden i 1859, gik kirken næsten fri. 
Den imponerende altertavle i guld, sølv og ibenholt blev fremstillet af 
guldsmeden Jacob Mores fra Hamburg i 1606. I galleriet står det 
historiske Compenius orgel, der blev bygget i 1610 af Esajas 
Compenius. 

Under enevælden (1660 – 1848) blev de danske konger kronet i 
slotskirken, og siden 1693 har her været ridderkapel for Elefantordenen 
og Dannebrogordenen. Blandt de våben- og ordensskjolde, der pryder 
væggene, findes flere, der er skænket til internationale 
Statsoverhoveder som Nelson Mandela og fremtrædende danskere som 
Mærsk McKinney Møller og Niels Bohr.  
Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + entré kr. 60 kr.) 
Husk penge til mad og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-46 
Radiomuseet i Ringsted 
Mandag den 30. april kl. 9.30 – 16.30 
På museet kan ses samlinger på over 4.000 apparater. Samlingen 
dækker en periode på ca. 100 år, fra 1900 til 2000. Bl.a. grammofoner, 
krystalapparater, radioer, båndoptagere, sort / hvide fjernsyn. Vi spiser 
frokost på Rådhuskroen. 
Turens pris 200 kr. (Tur 50 kr.+ kaffe/kage og foredrag 150 kr.) 
Husk penge til mad og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. Ø18-47 
Forst botanisk Have  
Tirsdag den 1. maj kl. 10.00 – 16.00 
Omkring 600 træer fra hele verden er samlet i Forst botanisk Have i 
Charlottenlund, der blev grundlagt i 1838 som studiesamling for 
skovbrugsundervisningen ved Københavns Universitet. Her er alt fra 
abetræet med de spidse nåle til duetræet med de store hvide blade og 
en stor samling rododendron, der blomstrer netop nu. Man kan færdes 
på stierne med både rollator og kørestol. Vi spiser frokost et godt sted i 

nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-48 
Køge kirke 
Torsdag den 3. maj kl.10.00 – 16.00 
Vi gentager turen til Køge kirke, da der var stor interesse for den sidst. 
Sankt Nicolai Kirke i Køge er viet til de søfarendes skytshelgen Sankt 
Nikolaus. Kirken er, som så mange andre kirker, bygget af flere 
omgange. Kirken ligger lidt nord for byens torv. Alteret er udført 
af Lorentz Jørgensen, med motiv af blandt andet Den sidste 
nadver og Korsfæstelsen, Døbefonten fra 1613 i sort marmor og 
rød porfyr og Prædikestolen udført af Hans Holst fra 1624. Vi spiser 

frokost i Køge. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til mad og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-49 
Ud i det blå  
Mandag den 7. maj kl. 10.00 – 17.00 

Vi kører en tur ud i den danske natur og nyder det spirende forår og 

finder et dejligt sted at spise frokost. 

Turens pris 50 kr. 

Husk penge til mad og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. Ø18-50 
Frokost i Dalle Valle 
Fredag den 11. maj kl. 11.00 – 17.00 
Vi kører til Amagercentret og spiser en dejlig frokost i Dalle Valle, som 
består af buffet. Når vi er mætte kører vi tur på Amagerland. Vi slutter 

af med noget til den søde tand et hyggeligt sted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 
 

https://da.wikipedia.org/wiki/Alter
https://da.wikipedia.org/wiki/Lorentz_J%C3%B8rgensen
https://da.wikipedia.org/wiki/Den_sidste_nadver
https://da.wikipedia.org/wiki/Den_sidste_nadver
https://da.wikipedia.org/wiki/Korsf%C3%A6stelsen
https://da.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8befont
https://da.wikipedia.org/wiki/Marmor
https://da.wikipedia.org/wiki/Porfyr_(bjergart)
https://da.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A6dikestol
https://da.wikipedia.org/wiki/Hans_Holst
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Tur nr. Ø18-51 
Orø 
Mandag den 14. maj kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten (buffet) nyder 
vi hos Birte 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 120 kr. (tur 50 kr. + færge 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. Ø18-52 

Karen Blixens Rungstedlund 

Tirsdag den 15. maj kl. 10.00 – 16.00 

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. 

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

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. Ø18-53 
Pinsefrokost i sejlklubben ”Frem” 
Torsdag den 17. maj kl. 11.00 – 15.30 
Vi køre til sejlklubben Frem i Svanemøllen og spiser en dejlig buffet, 

som serveres ved bordet. Efter et par hyggelige timer vender vi næsen 
hjem igen. 
Turens pris 200 kr. (Tur 50 kr. + mad 150 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. Ø18-54 
Jægerspris slot 
Torsdag den 24. maj kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører til Jægerspris og besøger slottet, som er bygge i 1300-1400 
tallet, men ombygget og tilbygget en del gange i tidens løb. Vi spiser 
frokost på slottes Cafe Danner. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til mad og drikkevarer.   

 

Tur nr. Ø18-55 

Bakketur 
Fredag den 25. maj kl. 11.00 – 17.00 
Der er ingen sommer uden en Bakketur. Vi kører til Klampenborg og 
går en tur på Bakken. Vi går ind på restaurant Bondestuen og får en 
lækker buffet. Når maverne er fyldte går vi lidt rundt og finder et 
hyggeligt sted at drikke kaffe. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. Ø18-56** 

MS Friheden 
Mandag den 28 maj. Kl. 10.00 – 18.00 
”M/S Friheden” er et hyggeligt skib, som ligger i Næstved havn. Her 
kan du stille og roligt læne dig tilbage, mens kanalens bredder 
underholder dig med varierende sceneskift. Lige fra de skulpturelle 
industribygninger i Næstved Havn til de smukke grønne bredder, der 
omgiver Danmarks længste snorlige kanal.  
Ved kanalens udmunding åbner fjorden op for en fantastisk naturskøn 
scene, hvor fuglelivet optræder, og hvor du i kulissen kan se Karrebæk 
Kirke med den karakteristiske mølle i baggrunden. Fra fjorden sejler 

”Friheden” over det lave farvand Mellemgrund, hvor kun meget få skibe 
kan sejle, vi lægger til ved Fiskehuset Enø, inden der sejles tilbage til 
Næstved. Friheden er indrettet med små borde, hvor vi også spiser 
frokosten 
Turens pris 240 kr. (tur 50 kr. + billet 100 kr. + 2 stk. 
smørrebrød/Kaffe 90 kr.)  
Husk penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. Ø18-57 

En tur på vandet 

Tirsdag den 29. maj kl. 10.00 – 15.00 

Havnebusserne sejler fra den ene ende af Københavns Havn til den 

anden, fra Teglholmen i syd til Refshaleøen i nord. Vi snupper en af 

dem ved stoppestedet Diamanten, Det kongelige Bibliotek og sejler 

frem og tilbage, indtil vi bliver hentet af vores bus samme sted og   

kørt til en dejlig frokost et sted i nærheden. 

Turens pris 74 kr. (Tur 50 kr. + havnebus-billet 24 kr.  

Man kan også bruge rejsekort el. lign.) 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. Ø18-58 
Næstved automobilmuseum 
Torsdag den 31. maj kl. 10.00 – 16.30 
Vi køre ned og spiser frokost på Næstved golfklub, hvorefter vi 
kører over til automobilmuseet hvor der er rigtig mange gamle biler, 
motorcykler, knallerter og flyvemaskiner. Der ud over er der ca. 50  
små forretninger fra 50èrne.  

Turens pris 135 kr. (tur 50 kr. + entre 85 kr. inkl. kaffe) 
Husk penge til mad og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø18-59 ** 
Zen Garden 
Mandag den 4. juni 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 bestående af 4 damme med omkring 700.000 liter vand. 

Året rundt er det muligt at nyde de mange tusinde smukke planter, 
stenbede og koi-damme. 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 125 kr. (Tur 50 kr. + entre 75 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere.  
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Tur nr. Ø18-60** 
Vikingebyen ”Trelleborg” 
Torsdag den 7. juni kl. 10.00 - 16.00 
Ét af de steder, hvor vikingetiden kan opleves på tætteste hold, er på 
Vikingeborgen Trelleborg nær Slagelse i Vestsjælland. I et naturskønt 
område ligger én af vikingernes store ringborge. Trelleborg blev bygget 
omkring år 980 af Kong Harald Blåtand. I dag ses resterne af den store 
kongeborg tydeligt i terrænet. Kom tæt på vikingerne for 1000 år siden 
og nyd den smukke natur i Tude ådal. Vi spiser frokost på turen.     
Turens pris 50 kr.  

Husk penge til mad og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere.  

 
 
Tur nr. Ø18-61 
Skovtur 
Fredag den 8. juni kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører ud i sommerlandet og nyder den smukke natur. Vi finder et 
godt sted at spise frokost. Efter frokosten kører vi videre og finder et 
hyggeligt og godt sted i det fri, hvor vi nyder Anni,s kaffe og basser. 

Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. Ø18-62** 
Bakketur 
Mandag den 11. juni kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører en tur til bakken, hvor vi går lidt rundt og spiser frokost i 
Restaurant Dyrehaven. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. Ø18-63 

Liselund slotspark  

Tirsdag den 12. juni kl. 10.00 – 16.00  

Parken omkring Liselund slot er Danmarks bedst bevarede, romantiske 

haveanlæg, med det lille lystslot, schweizerhytte, kinesisk havehus, 

kringlede stier og havesøer med åkander. Haven blev anlagt i 1700-

tallet og har været et yndet udflugtssted for tidens kunstnere, filosoffer 

og samfundskritikere. Adam Oehlenschläger og Bertel Thorvaldsen har 

vandret i den smukke have, og guldalderens malere har foreviget dens 

skønhed. 

Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 

               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liselund_Ny_Slot.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Tur nr. Ø18-64 
Nationalhistoriskmuseum  
Torsdag den 14. juni kl. 10.00 – 16.00 
Det Nationalhistoriske Museum har til huse på Frederiksborg Slot. 
Museet fortæller 500 års danmarkshistorie gennem portrætter, 
historiemalerier, møbler og kunstindustri. 
I anledning af HKH Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag arrangerer 
museet en udstilling i Riddersalen. Udstillingen fortæller om 
Kronprinsens tilværelse og pligter. Dette perspektiveres ved at se, 
hvordan prinser og tronfølgeres rolle har været tidligere i historien. På 

udstillingen kan man følge kronprins Frederiks livsforløb med temaer 
som barnedåb, militærtjeneste, bryllup, personlige interesser, 
ekspeditioner med videre. 
Udstillingen bygges op med store tableauer, hvor man blandt andet vil 
kunne genopleve Kronprinsparrets forlovelse og bryllup med tilhørende 
dragter og taffelopdækning. 
Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-65** 
Møllebækkenskøbmandsgård 
Mandag den 18. juni kl. 10.00 – 16.00 
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 penge til mad og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. Ø18-66** 
MINI FERIE til Menstrup Kro 
Onsdag den 20. juni og torsdag den. 21 juni 
 
Dag 1: 
Vi kører mod Vestsjælland og Menstrup kro som ligger mellem 
Næstved, Karrebæksminde og Skælskør. Vi spiser frokost på 
Karrebæksminde havn. 
Når vi når frem til Mogenstrup Kro får vi kaffe med hjemmebag, vores 
værelser (enkelte) og der er så frit valg om der skal hviles, gå tur eller 

sidde og hygge snakke. 
Vi mødes til aftensmaden og slår nogle timer ihjel inden vi siger god 
nat. 
 
Dag 2:Vi nyder en dejlig morgenbuffet og pakker sammen igen og 
kører en tur i det dejlige område Karrebæksminde, Enø, Skælskør og 
over Ringsted, hvor vi spiser frokost på ” Rådhuskroen” inden vi vender 
næsen hjemad igen. 
 
Turens pris 1.300 kr. alt. Inkl. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. Ø18-67 
Hempel Glasmuseum 
Fredag. Den 22. juni kl. 10.00 – 17.00 
Hempel Glasmuseum er Nordens største private samling. Europas 
kulturhistorie i glas og moderne glaskunst. Med en speciel samling af 
prospektporcelæn og Peter F. Heerings samling af glas fra 1800-tallet 
fra de tidlige danske glasværker. 
Hempels Kulturfond har siden 1988 hvert år tildelt en glaskunstner 
Hempels Glas-pris, til minde om museets stifter Jørgen Christian 
Hempel. Samtidig har man fornyet museets samling med moderne 

glaskunst ved at købe kunstværker af hver prismodtager. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk penge til mad og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-68 
Rosenhaven 
Mandag den 25. juni kl. 10.00 – 16.00 
Vi starter med at spise frokost i ”Klubben” og så kører vi til Valby 
parken og nyder alle de farverige blomster.  
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

            

 

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-NC-ND 
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Tur nr. Ø18-69** 

Knud Rasmussens hus 

Tirsdag den 26. juni kl. 10.00 - 16.00 

Her boede Danmarks berømte polarforsker Knud Rasmussen (1879-

1933), når han ikke var på et af sine mange togter i Grønland. Den 

imponerende, stråtækte bygning ligger i det smukke skanseområde 

nordøst for Hundested havn og er fuld af minder fra hans rejser. Til 

huset hører et stort naturområde lige ud til Kattegat og i tilknytning til 

Spodsbjerg fyr. Vi finder et godt sted i nærheden, hvor vi kan spise 

frokost  

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

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

Ikke egnet for kørestolsbruger. 

 

 

Tur nr. Ø18-70** 

Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm 

Torsdag den 28 juni KL. 10.00 -16.00 

På museet, der er beliggende ved Jystrup mellem Ringsted og Roskilde 

i det naturskønne Midtsjælland, trafikerer sporvogne fra København, 

Odense og Aarhus 2 sporvejsstrækninger sammen med flere 

udenlandske sporvogne. 

På de fleste åbningsdage følger museets veteran-busser en rute, som 

løber gennem den smukke egn i det historiske område omkring 

Valsølille sø. Vi spiser frokost på golfcentret. 

Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + entre 120 kr.) 

Husk penge til mad og drikkevarer. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere.  
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Tur nr. Ø18-71 
Tystrup Bavelsesøerne 
Mandag den 2 juli kl.  10.00 – 16.30 
Tystrup - Bavelse søerne blev skabt i forbindelse med isens afsmeltning 
for ca. 15.000 år siden. Søerne, der gennemstrømmes af Suseåen, er 
stedvis meget dybe - ned til 22m - andre steder lavvandede med små 
sivholme. Søerne med omkringliggende skove er ynglepladser for 
mange fuglearter fra den største Havørn til den mindste Fuglekonge. Vi 
finder et hyggeligt sted at spise frokost 

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til mad og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. Ø18-72** 
MS. Friheden 
Torsdag den 5 juli kl. 10.30 – 17.00 
”M/S Friheden” er et hyggeligt skib, som ligger i Næstved havn. Her 
kan du stille og roligt læne dig tilbage, mens kanalens bredder 

underholder dig med varierende sceneskift. Lige fra de skulpturelle 
industribygninger i Næstved Havn til de smukke grønne bredder, der 
omgiver Danmarks længste snorlige kanal.  
Ved kanalens udmunding åbner fjorden op for en fantastisk naturskøn 
scene, hvor fuglelivet optræder, og hvor du i kulissen kan se Karrebæk 
Kirke med den karakteristiske mølle i baggrunden. Fra fjorden sejler 
”Friheden” over det lave farvand Mellemgrund, hvor kun meget få skibe 
kan sejle. Herefter lægger skibet til ved eventyrslottet Gavnø. Efter et 
kort ophold fortsættes igen ud på den smukke Karrebæk Fjord mod 
Karrebæksminde, hvor der lægges til ved Fiskehuset Enø, inden der 
sejles tilbage til Næstved. Friheden er indrettet med små borde, hvor vi 

også spiser frokosten 
Turens pris 240 kr. (tur 50 kr. + billet 100 kr. + 2 stk. 
smørrebrød/Kaffe 90 kr.) 

Husk penge til drikkevarer. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. Ø18-73 
Aftenspisning på Gerlev Kro 
Fredag den 6. juli kl. 16.00 – 21.00 
Vi kører en smuk aftentur til Gerlev Kro som ligger ved Jægerspris i det 
skønne Hornsherred. Her får vi serveret udsøgte á la carte retter. 
Vi nyder de smukke omgivelser inden vi kører tilbage til Østerbro. 
Turens pris kr.50,- 
Husk penge til mad og drikkevarer. 

 
 

 
Tur nr. Ø18-74 
Orø 
Mandag den 9. juli kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten (buffet) nyder 
vi hos Birte 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. Vi har mulighed for at købe røgvarer med hjem fra deres eget 
røgeri. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + færge 70 kr.) 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø18-75 
Swanerne i Malergården 
Tirsdag den 10. juli kl. 10.00 – 16.00 

Siden 2005 har der været offentlig adgang til kunstnerfamilien Swanes 

hjem, Malergården, der ligger i det smukke Odsherred. Her skabte 

maleren Sigurd Swane (1879-1973) i midten af 1930’erne en ramme 

om sin voksende familie, hvor kunst, natur, landbrug og dagligliv kunne 

trives i fællesskab. Medlemmer af familien boede her indtil 2004, og i 

dag er gården et af de meget få, autentiske kunstnerhjem i Danmark.   

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

Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. Ø18-76 
Thorsvang samlermuseum 
Torsdag den 12. juli kl. 10.00 – 16.30 
Besøg de gode gamle dage i Thorsvang ved Stege. Her kan du opleve 
verden af i går. Gå en tur gennem de gamle butikker og værksteder, 
der bugner af alverdens ting fra de skønne dage, hvor farfar var ung - 
en samling spændende samlinger. Du kan for eksempel også opleve 
luftgyngerne fra en svunden tid. Og dykke ned i et beskyttelsesrum fra 
krigstiden. Vi spiser på Cafe Tot på museet. 
Turens pris 229 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr. + buffet 119 kr.) 

Husk penge til drikkevarer. 

0 m2 fyldt med biler, motorcykler, knallerter, landbrugsmaskiner og fly. 

50 små forretninger og værksteder fra 50´ejhhhgggghhji160 biler og 60 motorcykler. 

3400 m2 fyldt med biler, med biler, motorcykler, knallerter, landbrugsmaskiner og fly. 

50 små forretning 60 m 3400 m2 fyldt med biler, motorcykler, knallerter, landbrugsmask   
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                      Næste program udkommer i  

 
 
 

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

 
 
 

 


