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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 ca. 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 13. februar 2019, kl. 09.00-12.00  
 
På telefon 60 43 79 60 
 

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. 
 



Dragør  2019 

 

 

3 
 

 
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. 
 
Højst fem 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 højst tilmelde dig 
fem ture fra dette program. Du kan derudover blive skrevet på 
venteliste på resten af turene. 
 
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 klokkeslæt, hvor vi bestræber 
os på, at den sidste deltager bliver 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 

D19-01 13/3 Amager Rundt    

D19-02 27/3 Thorsvang på Møn    

D19-03 3/4 Roskilde Domkirke    

D19-04 17/4 Anemonetur    

D19-05   1/5 Aftentur Café 
Lindevang 

   

D19-06 15/5 Gilleleje og besøg i 
Røde Kors butik 

   

D19-07   29/5 Zen Garden    

D19-08 12/6 Stevns Klint    

D19-09   26/6 Sorø Klosterkirke    

D19-
10** 

  7/8 Vor Frue Kirke i 
Kalundborg og 
Røsnæs rundt 

   

D19-
11** 

21/8 Næstved –
Karrebæksminde 

   

D19-12   3 -  
  4/9          

Miniferie – program 
udsendes senere 

   

D19-13 18/9 Bakken    

D19-
14** 

2/10 Frederiksborg 
Slotskirke, Hillerød 

   

D19-15 16/10 Tystrup-Bavelse 
Søerne 

   

D19-16 30/10 Faxe Kalkbrud og 
Geomuseum 

   

D19-17  13/11 Hareskoven, 

Bryggeriet Skovlyst 

   

D19-
18** 

27/11 Møllebækkens 
Købmandsgård 

   

D19-19  8/12 Søndagstur - Juletur    

D19-20 18/12 Bromølle Kro    
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Tur nr. D19-01  
Onsdag den 13. marts 2019 
Kl. 10.00-14.00 
 

Amager Rundt 
Vi kører rundt på Amager, ser Ørestaden, Bella Sky og Islands Brygge. 
Hvis der er tid, kører vi også forbi Operaen. Vi spiser frokost i Sundby 
Sejlklub.  
 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge for frokost med drikkevarer.  
 
 
Tur nr. D19-02  
Onsdag den 27. marts 2019 
Kl. 10.00-17.00 
 

Thorsvang på Møn 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra de gode gamle dage. 
Thorsvang – Danmarks Samlermuseum er indrettet med en gammel 
købmandsbutik, isenkræmmer, slagter, barbersalon, bagerforretning, 

bank, biograf, skolestue, radioforretning, elinstallatør, materialhandel, 
smedje og meget, meget mere. Du kan også se et 9 minutters lys- og 
billedshow i en bunker fra 2. verdenskrig. 
Vi spiser frokost et godt sted.  
 
Turens pris 100 kr./110 kr. (entre 50 kr. for medlemmer af 
ældresagen og 60 kr. for pensionister + turen 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. D19-03  
Onsdag den 3. april 2019  
Kl. 10.00-16.00 
 

Roskilde Domkirke 
Roskilde Domsogn er med 19.415 indbyggere, pr. 1. januar 2017, 

landets femte største sogn og det største af landets domsogne.   

Domkirken besøges årligt af godt og vel 150.000 turister. I 1995 blev 

kirken optaget på UNESCO's liste over verdens kulturværdier. Roskilde 

Domkirkemuseum er Domsognets eget museum. Det er indrettet i den 

historiske riddersal, som er overetagen til Hellig Trekongers Kapel.  

 
Turens pris 110 kr. (entre 60 kr.+ turen 50 kr.).  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D19-04  
Onsdag den 17. april 2019 
Kl. 10.00-17.00 

 

Anemonetur 
Foråret burde nu være stærkt på vej, og vi tager en smuk tur ud i 
landskabet, og ser om vi kan finde nogle anemoner. Undervejs finder vi 
et godt sted at spise frokost. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D19-05  
Onsdag den 1. maj 2019 
Kl. 16.00-21.30 
 

Aftentur Café Lindevang - blomstrende japanske 

kirsebærtræer 
Vi kører forbi Bispebjerg Kirkegård for at se de blomstrende 
kirsebærtræer, derefter til Café Lindevang, hvis historie kan føres 
tilbage til 1938. Det fortælles, at man som noget af det første på 
spisekortet kunne få en portion biksemad med to spejlæg for 60 øre. 

Vi nyder maden (dog ikke til 60 øre) og hinandens selskab og kører 
derefter hjem igen. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D19-06  
Onsdag den 15. maj 2019 
Kl. 10.00-17.00 
 

Gilleleje og besøg i Røde Kors butik 
Vi kører til Gilleleje og besøger en Røde Kors butik, derefter finder vi et 
godt sted, hvor vi spiser frokost. Måske bliver der tid til køb af frisk fisk 
på havnen?   
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. D19-07  
Onsdag den 29. maj 2019 
Kl. 10.00-17.00 
 

Zen Garden 
Den eventyrlige have på Vestsjælland 

Haven er ca. 24.000 m2 stor og er beliggende i den lille landsby Vedde 
i nærheden af Stenlille på Sjælland. Den ejes af Jakobine og Jørgen 
Nielsen og har taget mere end 27 år at anlægge. Jørgen har, ene 

mand, forvandlet havens flade jord til et smukt bjerglandskab, bygget 
op af mere end 6.000 tons store granitsten. 
 
Turens pris 135 kr. (Haveadgang 85 kr.+ turen 50 kr.)  
Søren medbringer sandwich, drikkevarer og kaffe, som nydes i haven. 
Husk også penge til det medbragte mad og drikkevarer.  
 
 
Tur nr. D19-08  
Onsdag den 12. juni 2019 
Kl. 10.00-17.00 

 

Stevns Klint 
Stevns Klint er blevet optaget på UNESCO's liste over verdensarv, 
fordi et dramatisk kapitel i Jordens historie gemmer sig i klinten. Et 
ganske tyndt lag af fiskeler fortæller historien om, hvordan 
dinosaurerne og halvdelen af alle dyrearter blev udslettet for 66 
millioner år siden, da en asteroide ramte Jorden.  
Besøg Stevns Klint i Højerup, der er det bedste sted i verden at se det 
dramatiske lag. 
Men Stevns Klints smukke natur rummer også et væld af andre 

historier og oplevelser.  
I samarbejde med Stevns Kommune og Verdensarv Stevns er der 
udarbejdet en folder til besøgende ved klinten.  
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

http://www.kalklandet.dk/attraktioner/stevns-klint/besog/stevns-klint-hojerup
http://issuu.com/stevnsklint/docs/oplevstevnsklint_da_18_web
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Tur nr. D19-09  
Onsdag den 26. juni 2019 
Kl. 10.00-17.00 

 
Sorø Klosterkirke 

Sorø Sogn har ca. 5.400 borgere, og Sorø Klosterkirke er centralt 

placeret i byen i Akademihaven ved Sorø Akademi. 

Sorø Klosterkirke, der ejes af Stiftelsen Sorø Akademi, er en af landets 

smukkeste middelalderkirker, der tillige og især nyder godt af en stor 

og trofast kirkegang. 

Sorø er kendt for sin meget smukke natur med skove og søer og sine 
mange kulturelle tilbud. 

 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D19-10** 
Onsdag den 7. august 2019 

Kl. 10.00-17.00 
 
Vor frue Kirke i Kalundborg med Røsnæs rundt 
Vor Frue Kirke er sognekirken i Vor Frue Sogn og ligger midt i 
Kalundborgs gamle bydel kaldet Højbyen. Kirken er opført i 
begyndelsen af 1200-tallet af Ingeborg, der var datter af byens 
grundlægger Esbern Snare, og hendes mand Peder Strangesen.  
 
Kirken er enestående i verden: Dens grundplan er et græsk kors, hvor 
hver af de fire korsarme afsluttes med et tårn, og det femte tårn rejser 
sig, hvilende på fire granitsøjler, over kirkens midtpunkt. Kirkens 

borgagtige udseende skyldes ikke, at den har været led i byens forsvar, 
men det skal lede tanken hen på "Det himmelske Jerusalem", hvor Gud 
og mennesker ifølge Bibelen ved tidernes ende skal bo sammen.  
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
  

https://da.wikipedia.org/wiki/Vor_Frue_Sogn_(Kalundborg_Kommune)
https://da.wikipedia.org/wiki/Kalundborg
https://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8jbyen_(Kalundborg)
https://da.wikipedia.org/wiki/1200-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/Esbern_Snare
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Peder_Strangesen&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Kors
https://da.wikipedia.org/wiki/Granit
https://da.wikipedia.org/wiki/Bibelen
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Tur nr. D19-11**  
Onsdag den 21. august 2019 
Kl. 10.00-17.00 
 
Næstved – Karrebæksminde 
Vi kører en dejlig tur ad de små veje til Næstved. 
Denne dag skal vi sejle med det hyggelige skib M/S Friheden. Her kan 
du læne dig tilbage og nyde det varierende sceneskift langs kanalens 
bredder. Lige fra de gamle industribygninger ved havnen til de smukke, 
grønne bredder, der omgiver Danmarks længste, snorlige kanal. 

Ved kanalens udmunding åbner fjorden op for en fantastisk naturskøn 
udsigt, hvor fuglelivet optræder, og hvor du i kulissen kan se 
Karrebæks Kirke med den karakteristiske mølle i baggrunden. 

Vi spiser frokost ombord på M/S Friheden. 
 
Turens pris 200 kr. (Færgepris 150 kr. + turen 50 kr.) 
Husk også penge til frokost (2 stk. smørrebrød 90,- kr.) og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D19-12  

Tirsdag den 3. til onsdag den 4. september 2019 
 
Miniferie – program udsendes senere 
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Tur nr. D19-13  
Onsdag den 18. september 2019 
Kl. 10.00-16.00 
 

Bakken 
Vi kører ad Strandvejen til det idylliske område omkring Bakken. 
Forhåbentlig kan vi finde en parkeringsplads, således at vi kan spise 
frokost i en restaurant i Korsbæk (Matador). 
 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D19-14**  
Onsdag den 2. oktober 2019 
Kl. 10.00-17.00 

 
Frederiksborg Slotskirke og havecentret Plantorama i Hillerød 
Frederiksborg Slotskirke er en kirke beliggende i vest fløjen af 
Frederiksborg Slot i Hillerød.  

Efter enevældens indførelse i 1660 blev Frederiksborg Slotskirke 
salvingskirke for de danske konger. Den sidste salving foregik i 1840 
(Christian 8.). Slotskirken er desuden ordenskapel for de danske 

ridderordener: Elefantordenen og Dannebrogordenen.  

Vi besøger også Plantorama som er et stort havecenter i udkanten af 
Hillerød. I havecentret er der mulighed for af købe kaffe i Espresso 
House som er havecentrets cafe.  

  
Turens pris 110 kr. (entre 60 kr. Frederiksborg Slotskirke + 
turen 50 kr.)  

Husk også penge til frokost og drikkevarer og eventuel kaffe. 
 
 
  

https://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksborg_Slot
https://da.wikipedia.org/wiki/Hiller%C3%B8d
https://da.wikipedia.org/wiki/Enev%C3%A6lde
https://da.wikipedia.org/wiki/1660
https://da.wikipedia.org/wiki/Salving
https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_8.
https://da.wikipedia.org/wiki/Ridderorden
https://da.wikipedia.org/wiki/Elefantordenen
https://da.wikipedia.org/wiki/Dannebrogordenen
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Tur nr. D19-15  
Onsdag den 16. oktober 2019 
Kl. 10.00-17.00 
 
Tystrup-Bavelse Søerne 
Vi kører til Tystrup-Bavelse Søerne, som blev skabt i forbindelse med 
isens afsmeltning for ca. 15.000 år siden. Søerne, der gennem-
strømmes af Susåen, er stedvis meget dybe - ned til 22 meter, andre 
steder er der lavvandet med små sivholme. Søerne med de omkring-
liggende skove er yngleplads for ganske mange fuglearter fra den 

største, Havørnen, til den mindste, Fuglekongen. Også på denne tur 
finder vi et egnet spisested. 

 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D19-16  
Onsdag den 30. oktober 2019 
Kl. 10.00-16.00 
 

Faxe Kalkbrud og Geomuseum  
Faxe Kalkbrud er et kalkbrud i udkanten af Faxe. Brydningen startede i 
begyndelsen af 1200-tallet. I 1600-tallet suppleredes med 
kalkbrænding.  

Siden 1884 er brydningen drevet af Faxe Kalk A/S. Der produceres 
mange former for kalk, bl.a. brændt kalk, kalk til teknisk brug, samt 

jordbrugs- og foderkalk.  

Kalken er ca. 63 mill. år gammel og stammer fra en hævet havbund. 

Der er rig mulighed for at finde fossiler.  

 
Turens pris 100 kr. (Geomuseet 50 kr. + turen 50 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
  

https://da.wikipedia.org/wiki/Faxe
https://da.wikipedia.org/wiki/1200-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/1600-tallet
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalkbr%C3%A6nding&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/1884
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Faxe_Kalk_A/S&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Fossil


Dragør  2019 

 

 

13 
 

 
Tur nr. D19-17  
Onsdag den 13. november 2019 
Kl. 10.00-16.00 
 
Hareskoven, Bryggeriet Skovlyst  
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 også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D19-18** 
Onsdag den 27. november 2019 
Kl. 10.00-16.00 
 
Møllebækkens Købmandsgård 
Møllebækkens Købmandsgård er et levende museum og butikker, 
bygget ud fra den gamle tradition anno 1908. Her finder du f.eks. 
friskmalet chokoladekaffe, hjemmeblandet te, gammeldags klippeark, 
øl fra de små bryggerier, legetøj i træ, gammeldags bolcher, chokolade, 
gammeldags saftevand, julepynt, børnebøger, gammeldags legetøj, 
delikatesser, håndlavede sæber, vine, gavekurve og mange andre 
kvalitets og gourmet produkter. 
 
Turens pris 75 kr. (25 kr. til kaffe og småkager i Møllebækkens 
Købsmandsgårds Cafe. Kaffen skal forudbestilles og 50 kr. til 
turen.)   
Vi finder et sted til indtagelse af frokost. Husk også penge til frokosten 

og drikkevarer. 
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Tur nr. D19-19  
Søndag den 8. december 2019 
Kl. 12.00 -18.00 
 
Søndagstur - Juletur  
Vi finder et sted, der giver en følelse af, at det snart er jul.  
Helst et sted, hvor der er mange lys i denne mørke tid.   
Vi spiser frokost et godt sted 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D19-20  
Onsdag den 18. december 2019 
Kl. 10.00 – 17.00 
 
Bromølle Kro  
Vi kører en tur i området og nyder den fantastiske natur. Vi spiser 
frokost på Bromølle Kro. Bromølle kro kan skrive historie helt tilbage til 
år 1198. Det er derfor det sted, der har drevet krodrift i flest år i 
Danmark.  
Her nyder vi en dejlig julefrokost. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra  

 
 
 

 


