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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 
Et par dage inden du skal på tur, bliver du ringet op af en frivillig turleder 
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 17. november 2021 kl. 09.00– 13.00 og 
Torsdag den 20. januar 2022 kl. 09.00 – 13.00 
 
På telefon 41 96 11 03 – som er en telefonsvarer. I vil blive ringet 
op i den rækkefølge, opkaldet er registreret. 
 

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 
 
Læg dit navn og telefonnummer på vores telefonsvarer, og vi ringer 
tilbage. Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms. 
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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. 
I bedes venligst have betalingen for turen med i kontanter. 
 
Program delt i to. 
For at sikre at så mange som muligt får glæde af vores ture, har vi opdelt 
programmet i to dele. 
Første del af programmet 
Her kan du tilmelde dig to ture i december 2021 og januar 2022 plus 
tre ture på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen onsdag den 
17.november kl. 9.00-13.00 på tlf. 41 96 11 03. 
Anden del af programmet 

Her kan du tilmelde dig to ture i februar og marts 2022 plus tre ture 
på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen torsdag 20.januar kl. 
9.00-13.00 på tlf. 41 96 11 03. 
 
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. 
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Bestillingsliste 
På listerne kan ønskerne markeres inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 
Program1. del 

A21-160 01.12 Karlstrup Kalk    
A21-161 06.12 Julefrokost    

A21-162 07.12 Røde Kors butik    

A21-163 08.12 Arbejdermuseet     

A21-164 10.12 Holmegård Værk    

A21-165* 13.12 Anchers havecenter    

A21-166 14.12 Ballerup Museum    

A21-167 15.12 Danske Schweiz    

      

A22-01 07.01 Ordrupgård    

A22-02 10.01 Nordhavn    

A22-03* 11.01 Møllebækken    

A22-04 12.01 Bromølle kro    

A22-05 17.01 Tove Ditlevsen    

A22-06* 18.01 Politimuseet    

A22-07 19.01 Mærsk Tårnet    

A22-08 21.01 Ud i det hvide    

A22-09* 24.01 Orkidegarntneri    

A22-10* 25.01 Nyboder    

A22-11** 26.01 Rungstedlund    

A22-12 31.01 Humlebæk kro    
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 
Program2. del 

A22-13 01.02 Træskomuseet    

A22-14 02.02 Nivaagaard    

A22-15 04.02 Frederikssund    

A22-16 07.02 Stegt flæsk    

A22-17 08.02 Helsingør    

A22-18 09.02 Ord i fællesskab    

A22-19** 14.02 Naverhuset    

A22-20 15.02 Odsherred    

A22-21* 16.02 Holbæk Museum    

A22-22 18.02 Herlufsholm    

A22-23 21.02 Roskilde    

A22-24 22.02 Skælskør    

A22-25 23.02 Stegt flæsk    

A22-26 28.02 Selsø sø    

A22-27 01.03 Køge Kirke    

A22-28 02.03 Ord i fællesskab    

A22-29 04.03 Gl. Holtegård    

A22-30 07.03 Davids hus    

A22-31 08.03 Hammermøllen    

A22-32 09.03 Esrum sø    

A22-33 14.03 Aftentur - Cafe    

A22-34 15.03 Christians Kirken    

A22-35 16.03 Roskilde    

A22-36 18.03 Malerklemmen    

A22-37 21.03 Hornsherred    

A22-38 22.03 Orø    

A22-39 23.03 Køge    

A22-40 28.03 Gjorslev    

A22-41 29.03 Mosehuset Borup    

A22-42 30.03 Kalundborg    
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Første del af programmet 
 
 

Her finder du ture, som køres i december 2021 og 
januar 2022  

 
Du kan tilmelde dig til: 

 

2 ture og 
3 ture på venteliste 

 

 
Tilmelding: 

 
Onsdag d.17. november 2021 

Kl. 9.00-13.00 
 

Telefon: 41 96 11 03 
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Tur nr. A21-160 
Karlstrup Kalkgrav 
Onsdag den 1. december kl. 10.00 - 16.00.   
Vi kører ned og går en lille tur på kanten af det gamle kalkbrud med en 
14 meter dyb sø, hvor vandet er så klart, at man kan se bunden. Et 
sted med en dejlig ro trods en beliggenhed lige op ad motorvejen. Vi 
finder er godt sted til en frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. A21-161 
Julefrokost på Lynge Kro 
Mandag den 6. december kl. 10.00 - 16.00 
Vi holder igen i år den store julefrokost på Lynge Kro med god julemad, 
julehygge og ikke mindst socialt samvær med andre bydele. 
Her vil vi ønske hinanden god jul, og vi kører med 2 busser fra Amager. 

Turens pris 235 kr. (Tur 50 kr. + julemad inkl. kaffe 185 kr.). 

Husk også penge til drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. A21-162 
Røde Kors butik 
Tirsdag den 7. december kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører ned ad Gl. Køge Landevej og finder genbrugsbutikken, der har 
specialiseret sig i juleting i en hel afdeling. Her er masser af nostalgi, 
ting som vi kan huske fra vores barndoms jul. 
Her finder vi måske et juleslips til far eller en broche forestillende et 

juletræ. Der er måske også en mekanisk nisse der synger en julesang. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A21-163 
Jul på Arbejdermuseet 
Onsdag den 8. december kl. 10.00 - 16.00 
Jul som i gamle dage… vi besøger Arbejdermuseet, hvor der er masser 
af gammeldags julestemning. Den klassiske udstilling 1950´erne er 
pyntet op til jul med husmoderens små midler. Efter besøget i  
Arbejdermuseets hyggelige stuer spiser vi en dejlig frokost. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré 100 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. A21-164 
Holmegaard værk 
Fredag den 10. december kl. 10.00 – 16.00 
Med fokus på design og kunsthåndværk, byder 
Holmegaard værk på kulturhistoriske oplevelser, bl.a udstillingen Jim 
Lyngvild-SOLO, hvor vi bliver taget med på en rejse med udgangspunkt 
i folketro, asa tro, kristendom osv. 
Vi spiser frokost på Holmegaard Værket. 
Turens pris 200 kr. (tur 50 kr. + entré 150 kr.) Rabat med 
ældresagen. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

 
Tur nr. A21-165* 
Anchers Havecenter og Købmandsgården 
Mandag den 13. december kl. 10.00 - 16.00 
Julen nærmer sig, og mange af os pynter op hjemme i stuerne med 

juleblomster og dekorationer. Vi besøger Anchers Havecenter med alt fra 
stueplanter, brugskunst, krukker og julens blomster. 
Vi spiser frokost, og bagefter besøger vi Møllebækkens Købmandsgård. 
Købmandsgården er et levende museum og butik, og man kan købe 
mange spændende ting, her er masser af nisser og juleting på loftet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A21-166 
Ballerup Museum 
Tirsdag den 14. december kl. 10.00-16.30 
Ballerup Museum er en del af det charmerende landsbymiljø i 
Pederstrup. På Museet kan man opleve Ballerups historie, landboliv 
samt historien om storfyrstinde Olga og andre emigranter fra Ballerup. 
Udstillingen om storfyrstinde Olga, der flygtede fra revolutionen i 
Rusland i 1917, stiller skarpt på en række almenmenneskelige 
spørgsmål og temaer fx Hvad er min kultur? Hvad er et hjem? Identitet 

og personlige valg. Vi skal nok finde et godt sted til en frokost.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A21-167 
Tur rundt i vinterlandskabet i Det danske Schweiz mm. 
Onsdag den 15. december kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører først til Lyngby Kirke og fortsætter derefter med at køre 
gennem Geelsskov, Det Danske Schweiz og andre af de 

omkringliggende skove. Vi finder et rart sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-01 
Ordrupgaard Samlingen 
Fredag den 7. januar kl. 10.00 - 16.00 
Vi ønsker hinanden godt nytår med en tur til Ordrupgaard samlingen. 
Her skal vi bl.a. se Anders Zorn udstillingen ”Det bedste under solen”. 
Vi spiser frokost i området. 
Turens pris 170 kr. (Tur 50 kr. + entré 120 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-02 
Nordhavn, Østerbro og Hellerup 
Mandag den 10. januar kl. 10.00 - 15.30 
I dag skal vi se på de nye områder. Frihavnen er blevet forvandlet til et 
stort område, hvor boliger har erstattet industrihavnen. Lüders 
Parkeringshus med konditaget, den gamle silo er bygget om til 
luksusboliger med en restaurant på toppen. Vi kører også en tur ud til 
den nye krydstogtterminal og forbi den Internationale skole. Her er 
også åbnet to nye metrostationer i forlængelse af Cityringen. 
Tuborg Havn var tidligere en trafik- og færgehavn, der  

betjente bryggerierne. I dag er området udviklet til et moderne og 

eksklusivt bolig- og erhvervsområde. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
 
Tur nr. A22-03* 
Møllebækkens Købmandsgård 
Tirsdag den 11. januar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører til Karlslunde og besøger Møllebækkens Købmandsgård der er 

en butik og et levende museum – bygget ud fra den gamle tradition anno 
1908. Som i gamle dage er der tid til at snakke med hver enkelt kunde. 
Vi skal nok finde et hyggeligt sted til at indtage vores frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. A22-04 
En tur ud i det blå 

Onsdag den 12. januar kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører en “tur ud i det blå”, idet vi håber at finde et smukt 
vinterlandskab, som måske findes i området omkring Tissø.  
Vi spiser frokost på Bromølle Kro.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-05 
Tove Ditlevsens Mindehave - Aftentur 
Mandag den 17. januar kl. 17.00 - 20.00 
Vi besøger det hyggelige sted” Tove Ditlevsens Mindehave”. Tag med 
og nyd denne dejlige oase midt på Vesterbro med historiske minder og  
folkelig stemning. Mindehaven er en del af den 150 år gamle restaurant 
og beværtning ”Klubben”, som var forfatteren Tove Ditlevsens 
stamværtshus. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge middag og drikkevarer. 

 
 
  
 

Tur nr. A22-06* 
Politimuseet 
Tirsdag 18. januar kl. 10.00 – 16.00 
Museet ligger på Nørrebro i København. Her får vi et indblik i dansk 
politis spændende arbejde, lige fra korpsets opståen og frem til i dag. 
Museet er det eneste i landet, der beskriver politiets historie 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. A22-07 
Panum – Mærsk Tårnet 
Onsdag den 19. januar kl. 10.00 – 16.00 
I dag besøger vi Mærsk Tårnet i Panum Instituttet. Tårnet er er 
udvendigt beklædt med 3.300 kobberskodder og blev indviet i 2017. 
Der er offentlig adgang til fællesområderne og tårnet og fra tårnets 15. 

etage er der den mest fantastiske udsigt over København. Frokosten 
spiser vi i kantinen. Hvis der er tid, kan vi slutte dagen af med at drikke 
kaffe et hyggeligt sted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-08 
Ud i det hvide 
Fredag den 21. januar kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører rundt i det midtsjællandske landskab og lander i Jystrup, hvor 
vi spiser frokost på restaurant Kudskehuset. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

Tur nr. A22-09* 
Orkidegartneriet i Fredensborg 
Mandag den 24. januar kl. 10.00 - 15.30 
Vi kører op til Fredensborg kigger på slottet og de nærliggende 
områder, bl.a. et smut langs Esrum sø. 
Vi besøger Orkidegartneriet, som har et stort udvalg af disse 
særprægede og utroligt smukke blomster, så tag med og se det store 
udvalg. Køb med hjem og få gode råd om pasning, så dine planter lever 
længst mulig til glæde for dig og dine gæster. 
Bagefter spiser vi frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
Tur nr. A22-10* 
Nyboder 
Tirsdag den 25. januar kl. 10.00 – 16.00 
I dag skal vi på en tur i Nyboders Mindestuer. Dette prægtige byggeri 
blev påbegyndt under Chr. IV i 1631, og var planlagt som boliger til 

flådens dygtige folk. Heldigvis har en stor del af boligerne overlevet de 
efterfølgende mange år.Inden rundvisningen får vi en rigtig god 
fortælling om stedet af en af stedets guider. Vi finder et hyggeligt sted 
til en god frokost 

Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + entré 70 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-11** 
Rungstedlund 
Onsdag den 26. januar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører op langs Strandvejen, hvor vi besøger Karen Blixen Museum, 
Rungstedlund, hvor man, udover at lære om Karen Blixens liv og 
forfatterskab, også kan opleve hendes smukke forfatterhjem. Efter 
besøget på Rungstedlund spiser vi frokost i en af de mange små havne. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré 100 kr.) 
Medlemmer af ældresagen får rabat – entré 80 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

 
Tur nr. A22-12 
Humlebæk Kro 
Mandag den 31. januar kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører en tur op ad Strandvejen og nyder udsigten over vandet til 
Sverige. Vi spiser frokost på den hyggelige kro i Humlebæk. 
Efter frokost kan vi kigge forbi gårdbutikken Krogerup avlsgård. Og så 

kører vi hjem gennem Gribskov. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



December 2021, januar, februar, marts 2022 

14 
 

 

 

 

 

2.del af programmet: 
 
 

Her finder du ture, som køres i februar og marts 2022 
Du kan tilmelde dig til: 

 

 
 

2 ture og 
 

3 ture på venteliste 
 
 

Tilmelding: 
 

Torsdag d.20. januar 2022 

Kl. 9.00-13.00 
Telefon: 41 96 11 03 
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Tur nr. A22-13 
Træsko Museum 
Tirsdag 1. februar kl. 10.00 – 16.00 
Træskomuseet er et arbejdende værksted, her kan du se hvordan 
træskomanden arbejder. 
Vi er velkommen til at komme ind og se og høre mere, bl.a. lokale 
kunstnere der udstiller deres værker her, og museet byder på en kop 
kaffe. Museet ligger i Buerup. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. A22-14 
Nivaagaard Malerisamling 
Onsdag den 2. februar kl. 10.00 – 16.00 

Vi kører en tur nordpå og besøger det hyggelige Nivaagaard, hvor der 

er mulighed for at se den faste udstilling og særudstillingen med den 

danske guldalder maler Wilhelm Marstrand (1810-18733). Udstillingen 

viser mere end 70 af Wilhelm Marstrands værker bl.a. hverdagsscener i 

København og folkerige gadebilleder i Italien. Vi spiser en dejlig frokost 

i området. Røde Kors har gratis adgang til museet.                       

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
 

Tur nr. A22-15 
Frederikssund og Kirppu 
Fredag den 4. februar kl. 10.00 – 16.00 

Nu hvor vi på kalenderen har passeret Kyndelmisse, som har” slået sin 
knude, overmåde hvas og hård,” så er det på tide at besøge Kirppu 
genbrug i Frederikssund. Der er mange ting at vælge imellem - måske  
en lun hue eller et par varme handsker. 
Vi finder et dejligt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-16 

Haraldsted sø, og stegt flæsk ad libitum 

Mandag den 7. februar kl. 10.00 - 16.00 
Lidt nord for Ringsted, ligger Haraldsted Sø med en fantastisk natur. 
Søen er 5 km lang og bugter sig gennem smalle passager. Den er på 
det dybeste sted 11 meter. Søen kendes også på de stejle skrænter tit 
ved bredden. Bagefter kører vi til Ringsted. Her spiser vi stegt flæsk 
med kartofler og persillesovs på Rådhuskroen. 
Turens pris er 150 kr. (tur 50 kr. + stegt flæsk 100 kr.)  
Husk også penge til drikkevarer.  

 
 

 
 
Tur nr. A22-17 
Tur langs Øresund til Helsingør 
Tirsdag den 8. februar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører langs Øresund til Helsingør og besøger Domkirken, hvorefter vi 
kører rundt i det smukke område langs vandet. Vi finder et hyggeligt 
frokoststed, inden vi kører hjemad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-18 
Ord i fællesskab 
Onsdag den 9. februar kl. 11.30 - 14.00 
Vi besøger Netværkshuset på Nørrebro. Vi spiser noget dejligt 
smørrebrød, hvorefter vi nyder samværet om dén aktivitet, som du har 
valgt ved tilmelding. Hvilken aktivitet har du lyst til? 
Højtlæsning i Bogfællesskabet: Hér møder du andre, som 
deler glæden ved litteraturen. En frivillig læser højt for gruppen og 
sammen får I mulighed for en hyggelig stund, hvor I kan glæde jer 
over at få oplæst en historie og tale om dens indhold. 

Brevskrivning: Holder du af at skrive breve og modtage breve fra en 
du holder af? Så kan du mødes med andre, som deler samme glæde og 
I kan lade jer inspirere af hinanden. Du har også mulighed for at blive 
en del af Brevvenner, hvor du kan udveksle breve med fx en beboer på 
et plejecenter. 
Turen pris 50 kr. 
 
 
 
Tur nr. A22-19** 
Naverhulen i Helsingør  
Mandag den 14. februar kl. 9.30 - 16.00 
I en gemytlig og humoristisk tone fortæller en repræsentant for 
Hulen om Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem 
til i dag. Naverklubben i Helsingør er en gammel restaureret 
håndværkergård fra 1647. Klubben blev stiftet i 1919. Første 
verdenskrig var slut, og mange håndværkere vendte hjem efter at 
have arbejdet i fremmede lande. 16 af dem blev enige om at lave 
et mødested for berejste håndværker, og de stiftede klubben. I dag er 
klubben stadig samlingssted for berejste håndværkere, der 
genopfrisker minderne fra deres rejsetid.Vi spiser frokost i Naverhulen. 

Turens pris 170 Kr. (Tur 50 kr. + entré 40 kr. og 2 stk. luksus 
smørrebrød 80 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. A22-20 
Odsherred kunstmuseum 
Tirsdag 15. februar kl. 10.00 – 16.00 
Museet viser sin faste samling værker og skiftende særudstillinger af 
kunstnere med tilknytning til Odsherred. 
Museet ligger i Asnæs. 
Turens pris 115 kr. (Tur 50 kr. + entré 65 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
T 
 

Tur nr. A22-21* 
Holbæk Museum 
Onsdag d. 16. februar kl. 10.00 - 16.00 
Vi besøger Holbæk Museum, som består af 11 gamle bygninger fra 
1600-, 1700- og 1800-tallet. Det er er enestående i Danmark, at der 
midt i en købstads gamle bykerne er bevaret et helt kompleks, hvor 
alle bygninger ligger på deres oprindelige plads, undtagen 
købmandsgården. Der er mange trin og ujævn belægning. Vi spiser 
naturligvis en dejlig frokost. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
 

Tur nr. A22-22 
Næstved og Herlufsholm kirke 
Fredag 18. februar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører til Næstved, hvor vi ikke besøger Prins Christian, men 
Danmarks bredeste og enskibede kirke, Herlufsholm kirke. 
Vores chauffør Klaus vil fortælle lidt om kirkens historie. 

Vores frokost spiser vi i Gulerodshuset. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-23 
Roskilde og ROS torv 
Mandag den 21. feb.  kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Roskilde og rundt i området langs Roskilde fjord og spiser  
frokost i restaurant Pipers Hus, som har udsigt over fjorden. Bagefter 
tager vi til ROS torv, hvor der er mulighed for shopping eller man kan 
drikke en kop kaffe. 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A22-24 
Skælskør 
Tirsdag den 22. februar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører gennem det smukke sjællandske landskab til den gamle købstad 
Skælskør. Byen er meget smuk og uspoleret med havnen midt i byen og 
to broer som forbinder de to gamle bydele. Der er mange gamle huse og 
gårde og en smuk handelsgade. Kunsten blomstrer i byen. Der er mange 
gallerier samt Guldagergård, et internationalt keramikcenter. Skælskør 
har en smuk omegn med bl.a. Borreby Slot og Kobæk Strand. Undervejs 
spiser vi frokost. 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. A22-25 
Stegt flæsk med persillesovs ad libitum 
Onsdag den 23. februar kl. 10.00 - 16.00 

Vi kører gennem det sjællandske landskab til Ringsted. Vi ser på kirken, 
St. Bendts kirke og spiser stegt flæsk med kartofler og persillesovs på 
Rådhuskroen. 
Turens pris er 150 kr. (tur 50 kr. + stegt flæsk 100 kr.)  
Husk også penge til drikkevarer.  
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Tur nr. A22-26 
Selsø sø og slot 
Mandag den 28. februar  kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører langs Roskilde fjord, drejer ad ved Skibby, passerer Selsø sø 
og kirke. Selsø sø en af de mest fuglerige søer på Sjælland med 500 
hektar fuglereservat.  
Herfra fortsætter vi til Selsø slot, som blev bygget i 1570 til Jakob 
Ulfeldt, og har en fantastisk udsigt. 
Selsø slot en eventyrlig herregård, tag på en tidsrejse over voldgraven, 
gennem gitterporten til slotspladsen, hvor du lander foran den 

symmetriske røde hovedbygning bygget af 500.000 munkesten. Gården 
nævnes første gang i 1288. 
Vi kommer ikke ind på slottet. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 
 
 
Tur nr. A22-27 
Køge Kirke 
Tirsdag 1. marts kl. 10.00 – 16.00 

Sct. Nicolai Kirke som kirken hedder, men i daglig tale bliver kaldt Køge 
kirke, er en af Køges mest markante bygninger. 
Den er placeret midt i Køge by og minder køgegenserne om, at de bor i 
en gammel stolt by, der kan dateres langt tilbage i historien. 
Indvendig har kirken bevaret mange ting fra middelalderen, f.eks  kan 
den gamle flot udskårne prædikestol få beskueren til at måbe. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-28 
Ord i fællesskab 
Onsdag den 2. marts kl. 11.30 - 14.00 
Vi besøger Netværkshuset på Nørrebro. Vi spiser noget dejligt 
smørrebrød, hvorefter vi nyder samværet om dén aktivitet, som du har 
valgt ved tilmelding. Hvilken aktivitet har du lyst til? 
Højtlæsning i Bogfællesskabet: Hér møder du andre, som 
deler glæden ved litteraturen. En frivillig læser højt for gruppen og 
sammen får I mulighed for en hyggelig stund, hvor I kan glæde jer 
over at få oplæst en historie og tale om dens indhold. 

Brevskrivning: Holder du af at skrive breve og modtage breve fra en 
du holder af? Så kan du mødes med andre, som deler samme glæde og 
I kan lade jer inspirere af hinanden. Du har også mulighed for at blive 
en del af Brevvenner, hvor du kan udveksle breve med fx en beboer på 
et plejecenter. 
Turen pris 50 kr. 
 
 
 

Tur nr. A22-29 
Gl. Holtegaard 

Fredag den 4. marts kl. 10.00 – 16.00 
Vi skal bl.a. se den danske billedkunstner Marie Munk´s værker. Hun 
rejser spørgsmål om mødet mellem krop og teknologi, lige dele sci-fi 
stemning og humor. 
Derefter spiser vi frokost et sted i nærheden. 
Turens pris 115 kr. (Tur 50 kr.+ entre 65 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-30 
Frokost på Rådmand Davids Hus  
Mandag den 7. marts kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører langs Strandvejen til Helsingør. Rådmand Davids Hus er et af 
de oprindelige gamle Helsingørhuse opført i 1694 af Rasmus David 
Melvin. Huset er usædvanlig velbevaret med mange originale detaljer. 
Selv om det er svært at forestille sig i dag, lå huset dengang ned til 
strandkanten.  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. A22-31 
Øresund og Hammermøllen 
Tirsdag den 8. marts kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører langs Øresund og igennem Helsingør. Vi spiser frokost på den 
smukt beliggende Hammermølle Cafe i Hellebæk. Møllen indgik i små 
300 år i våbenproduktionen frem til 1870, hvor produktionen blev 
nedlagt. På stedet er der en lille udstilling af våben. Vi finder en god 
rute til hjemturen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A22-32 
Rundt om Esrum Sø  
Onsdag den 10. marts kl. 10.00 - 16.00  
Vi kører en tur rundt om Esrum sø på de små veje, tæt på vandet, 
Søen er en af Danmarks vandrigeste søer og tredjestørste sø målt på 
overfladeareal.  

Mod vest grænser Esrum Sø op til Gribskov.  
Vi kører gennem Gribskov og Nødebo, passerer Fredensborg slot og 
slotshave. 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. A22-33 
Aftensmad på cafe Valentin 
Mandag den 14. marts kl. 17.00 - 20.30 
Vi kører op ad strandvejen til Rungsted havn og spiser aftensmad på 
cafe Valentin i Rungsted og hygger os sammen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
 
 

Tur nr. A22-34 
Christians Kirke 
Tirsdag 15. marts kl. 11.00 – 16.00 
Kirken blev bygget 1759 og hed dengang Frederiks tyske kirke og blev 
bygget af den tyske menighed på Christianshavn. 
Midlerne til byggeriet blev fremskaffet ved lotteri. Derfor har kirken i 
folkemunde heddet ”Lotterikirken”. Kirken blev brugt af den tyske 
menighed på Christianshavn til den blev nedlagt 1886, og har fra  1901 
været sognekirke for Christians Sogn. 
Kirkerummet er meget specielt og minder om et teater. Christians 
kirkes krypt er åben og bliver stadig brugt. 
Der er gravlægninger helt tilbage fra 1761 til i dag. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. A22-35 
Roskilde 
Onsdag den 16. marts kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører til Roskilde, hvor der er mulighed for at besøge Roskilde 

Domkirke. Hvis man foretrækker at besøge de mange butikker i 
gågaden, kan man gøre det i stedet. Der er også torvedag på 
Stændertorvet. Vi spiser frokost i Roskilde. 
Turens pris 50 kr. (90 kr. hvis man ønsker at besøge 
domkirken). 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-36 
Malerklemmen 
Fredag den 18. marts kl. 10.00 – 16.00 
Nu hvor foråret, efter kalenderen, er kommet, kører vi til Boserup, hvor 
vi spiser frokost på traktørstedet Malerklemmen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

 

 

Tur nr. A22-37 
Hornsherred og Gerlev Kro 
Mandag den 21. marts kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører til det smukke Hornsherred – nærmere bestemt til Gerlev og 
Gerlev Kro. Det bliver en smuk tur gennem landskabet og over Roskilde 
Fjord. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. A22-38 
Orø 
Tirsdag den 22. marts kl. 10.00 - 17.00 
Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten 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, hvor 
Birte i mellem tiden har dækket op med kaffe og kaffe og kage.  
Turens pris 95 kr. (tur 50 kr. samt færge 45).    
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-39 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 23. marts kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører en tur til Køge, ser lidt på den fine gamle by og besøger 
markedet på torvet. Her er mange forskellige boder, hvor vi kan kigge 
og købe diverse spændende ting. Rundt om torvet ligger andre gode 
forretninger. 
Frokosten spiser vi på et hyggeligt sted i nærheden.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 

 
Tur nr. A22-40 
Mandag den 28. marts kl. 10.00 - 16.00 
Gjorslev Bøgeskov og Havn 
Vi kører mod Stevns og forbi Gjorslev Slot, opført i 1396 med kalksten 
fra Stevns Klint. Slottet ligger ud til Køge Bugt og Østersøen med høje 
skrænter ned til vandet. 
Inde i bøgeskoven ligger Møllesø, hvor der er et rigt fugleliv. I læ af 

den lyse skov med udsigt til Køge Bugt og til Sverige ligger en lille 
fiskehavn og Traktørsted. Vi kører de små veje ned til Væmmeltofte 
strand. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. A22-41 
Mosehuset Borup 
Tirsdag 29. marts kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører til Midtsjælland til Mosehusets Købmandshandel. 
Her oser det af nostalgi med de gamle smukke huse. 
Er du tedrikker kan du vælge mellem 200 forskellige teblandinger og 
legetøj der vækker minder fra vores barndom og meget meget mere. 
En rigtig dejlig tur der slutter af med frokost et hyggeligt sted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. A22-42 
Vor Frue Kirke i Kalundborg 
Onsdag den 30. marts kl. 10.00 - 16.00 
Måske er vi så heldige, at der er lidt forår i luften, når vi kører til 
Kalundborg for at besøge den flotte Vor Frue Kirke, som er byens 
vartegn. Den er Nordeuropas eneste 5-tårnede kirke og er absolut et 
besøg værd. Kirken blev bygget af Esbern Snares datter Ingeborg 
omkring år 1220. Efter besøget i kirken spiser vi en dejlig frokost. 
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 

 
 
 
 
 

 


