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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  
Torsdag d. 21. marts kl. 09.00-14.00 og 
Torsdag d. 23. maj kl. 09.00-14.00 
På telefon 41 96 11 03 
 

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. 
 



Amager  April, maj, juni og juli 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. 
 
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 max tilmelde dig tre 
ture pr. program. Du kan derudover blive skrevet på venteliste. 
 
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 Venteliste 
A19-43 01.04 Ringsted Outlet og 

Rådhuskroen  
   

A19-44 02.04 Ud i det Blå    

A19-45 03.04 Gilleleje 
Nakkehoved Fyr 

   

A19-46 08.04 Anchers Havecenter    

A19-47 09.04 Stengårdens 

Gårdbutik 

   

A19-48 10.04 Sct. Bendts Kirke    

A19-49 12.04 Præstø    

A19-50 15.04 Karrebæksminde og 

Enø 

   

A19-51 16.04 Nordsjælland fra 

Slot til Slot 

   

A19-52 17.04 Påskefrokost    

A19-53 23.04 Kjøge Miniby    

A19-54 24.04 Danmark spiser 

sammen 

   

A19-55 26.04 Herlev Kirrpu 

Loppemarked 

   

A19-56 29.04 Tystrup-Bavelse 

søerne 

   

A19-57 30.04 Nina’s Naturcafé    

A19-58 01.05 Japanske 

Kirsebærtræer 

   

A19-59 06.05 Amager, Ørestaden 
og Christianshavn 

   

A19-60 07.05 Mosede Fort    

A19-61 08.05 Tystrup-Bavelse 
søerne 

   

A19-62 10.05 Orø     

A19-63** 13.05 Hundested 

Sandskulptur 

   

A19-64 14.05 Nivågård Museum    

A19-65** 15.05 Vig Ikongalleriet    

A19-66 20.05 Odsherred    

A19-67 21.05 Roskilde og Omegn    

A19-68** 22.05 Jægerspris Slot    

A19-69 24.05 Thorsvang Museum    

A19-70 27.05 Holbæk og 
Lammefjorden 

   

A19-71 28.05 Vedbækfundene    

A19-72 29.05 Liselund på Møn    
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 
A19-73 03.06 Aftentur    

A19-74 04.06 Sophienholm 

Kunstmuseum 

   

A19-75 05.06 Vordingborg 
Gåsetårnet 

   

A19-76 07.06 Hempel 
Glasmuseum 

   

A19-77** 11.06 Ballerup Museum    

A19-78** 12.06 Hundested Knud 
Rasmussen Museum 

   

A19-79* 13.06 Miniferie    

A19-80 17.06 Faxe By    

A19-81 18.06 Gilleleje    

A19-82 19.06 Ledreborg    

A19-83 21.06  Hellebæk Hammer 
Mølle 

   

A19-84** 24.06 Sejltur med  

M/S Friheden 

   

A19-85 25.06 Roskilde 

Vikingeskibsmuseet 

   

A19-86 26.06 Immigrantmuseet    

A19-87 01.07 Tuse Næs    

A19-88** 02.07 Kanalrundfart    

A19-89 03.07 Rødvig    

A19-90 05.07 Sydhavnen 

Mellemfortet 

   

A19-91 08.07 Birkegårdens Haver    

A19-92 09.07 Bakken    

A19-93 10.07 Eremitageslottet    

A19-94 22.07 Aftenspisning på 
The Captain 

   

A!9-95 23.07 Den Blå Planet    

A19-96 24.07 Bisserup og 
Holsteinborg Gods 

   

A19-97 29.07 Eftermiddagstur    

A19-98* 30.07 Kastellet Kirke og 

mindesmærke 

   

A19-99 31.07 Hundested 
Sandskulptur 

   

 
 

 



Amager  April, maj, juni og juli 2019 

 

 

 

6 
 

 

 
 
 

 
 

Første del af programmet: 
 
 

Her finder du ture, som køres fra d. 1. april 2019 til  
d. 29. maj 2019, og du kan tilmelde dig til: 

 
2 ture og 

3 ture på venteliste 

 
 

Tilmelding: 

 
Torsdag d. 21. marts 2019 

Kl. 9.00-14.00 
 

Telefon: 41 96 11 03  
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Tur nr. A19-43 
Ringsted Outlet og Rådhuskroen 
Mandag d. 1. april kl. 10.00-16.30 
Vi kører gennem det sjællandske landskab til Ringsted. Her spiser vi stegt 
flæsk med kartofler og persillesovs på Rådhuskroen. Bagefter besøger vi 
”Ringsted Outlet”. Det er Danmarks eneste rigtige Outlet Village. Der er 
i dag 42 mærkevare Outlets, og her er prisen op til 70% billigere end i 
andre butikker. 
 
Turens pris er 150 kr. (tur 50 kr. + stegt flæsk 100 kr.)  
Husk også penge til drikkevarer.  
 
 
Tur nr. A19-44 
Ud i det Blå 
Tirsdag d. 2. april kl. 10.00-16.00 
Kom med på en køretur, hvor vi skal ud og nyde det tidlige forår og se 
om de første forårsblomster er kommet frem. Vi spiser frokost et 
hyggeligt sted. 
 
Turens pris Tur 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-45 
Gilleleje, Nakkehoved Fyr 
Onsdag d. 3. april kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Gilleleje og spiser en dejlig frokost. Vi kan gå en tur 
ved havnen og se hvad fiskehandleren har at byde på. På turen tilbage 
kan vi runde Nakkehoved Fyr, som sammen med fyret på Kullen i Sverige 
viser vejen til Øresund. 

 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-46 
Anchers Havecenter og Købmandsgården 
Mandag d. 8. april kl. 10.00-16.00 
Påsken nærmer sig, og mange af os pynter op hjemme i stuerne med 
forårsblomster og påskeliljer. Vi besøger Anchers Havecenter med alt fra 
stueplanter, brugskunst, krukker og blomster Vi spiser frokost, og 
besøger også Møllebækkens Købmandsgård. Købmandsgården er et 
levende museum og butik. og man kan købe mange spændende ting, bl. 
a. til påske. Der er også mulighed for at besøge ostebutikken. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-47 
Stengårdens Gårdbutik 
Tirsdag d. 9. april kl. 10.00-16.00 
I det smukke Nordsjælland ligger Stengården, som er et økologisk familie 
landbrug, der siden 1997 er ejet og drevet af Elisabeth og Jens Otto 
Rasmussen. Stengården har en meget blandet produktion, som 
hovedsageligt afsættes fra deres egen gårdbutik. Produktionen består af 

æg, kartofler, grøntsager, frugt og kalve/oksekød. I gårdbutikken sælges 
i øvrigt et bredt udvalg af økologiske dagligvarer. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-48 
Sct. Bendts Kirke 
Onsdag d. 10. april kl. 10.00-16.00 

Vi kører gennem det sjællandske landskab til Ringsted, for at se Sct. 
Bendts Kirke, som var Danmarks første Kongekirke. Kirken var i 
middelalderen klosterkirke for Benedictinermunkene i Ringsted Kloster. 
Vi spiser en lækker frokost på Rådhuskroen i Ringsted Kro. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-49 
Præstø 
Fredag d. 12. april kl. 10.00-16.00 
Vi besøger den smukke by, som både er havneby og købstad. Havnen er 
stadig aktiv og et paradis for lystsejlere. Vi finder et dejligt sted at spise 
vores frokost 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-50 
Karrebæksminde og Enø 
Mandag d. 15. april kl. 10.00-16.30 
Vi kører en tur forbi Vallø Slot, gennem Hesede skov, hvor vi passerer 
Villa Galina, videre gennem små landsbyer og forbi Næstved, inden vi 
når frem til Karrebæksminde med den berømte klapbro til Enø.  
Vi spiser frokost ved kanalen og besøger røgeriet. 
Bagefter kører vi en tur rundt på Enø. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-51 
Nordsjælland fra Slot til Slot 
Tirsdag d. 16. april kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Kongernes Nordsjælland. Op langs Strandvejen og ser 
Kronborg Slot, fæstningen fra Frederik 2’s tid. Derefter følger vi 
Kongevejen og kører til Fredensborg Slot som er Dronning Margrethe’s 
sommerresidens. Til sidst skal vi se Christian 4.’s pragtslot i Hillerød, 

Frederiksborg Slot. Der bliver kun tid til at se slottene udefra. 
Undervejs spiser vi frokost et sted i Kongernes Nordsjælland. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-52 
Påskefrokost 
Onsdag d. 17. april kl. 10.00-16.00 
Vi spiser frokost på den hyggelige Gerlev kro i Hornsherred. Kroen byder 
på lækre smørrebrød og forskellige lune frokostretter.  
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-53 
Kjøge Miniby 
Tirsdag 23. april kl. 10.00-16.00 
Husene i Kjøge Miniby er en tro kopi af de huse, der lå i Køge By i årene 
omkring 1865, men er bygget i størrelsesforholdet 1:10 af entusiastiske 
frivillige pensionister. Mange af minibyens huse kan stadig ses og 
genkendes, hvis man går en tur i Køge By. Man kan se at alt, såsom 
mursten, teglsten, skorsten mm., er hjemmelavet i de arbejdende 
værksteder. Byen skal som færdigbygget bestå af mere end 1000 
bygninger. 
 

Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-54 
Danmark spiser sammen 
Onsdag d. 24. april kl. 11.00-15.30 
Danmark spiser sammen er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor 
vi mødes på tværs af aktiviteterne indenfor Røde Kors Hovedstaden. Vi 
kører til Netværkshuset på Ndr. Fasanvej og spiser en hyggelig frokost. 

 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-55 
Herlev, Kirppu Loppemarked 
Fredag d. 26. april kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Herlev og kigger på ”lopper” i Danmarks første og største 
Loppesupermarked. Udvalget er stort og mon ikke, at vi kan fristes til en 
ting eller to. Vi spiser frokost i Hjortespring. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-56 
Tystrup-Bavelse søerne 
Mandag d. 29. april kl. 10.00-16.30 
De smukke landskaber ved Sorø findes omkring Tystrup-Bavelse søerne. 
Området er af en så sjælden skønhed, at det i årene 1960-65 blev delvis 
fredet med henblik på at gøre det til Danmarks første naturpark. Hele 
landskabet omkring de to søer bærer præg af, hvordan den seneste istid 
har formet naturen. Søerne ligger i en tunneldal, hvor smeltevandet har 
løbet. Derfor kaldes de for smeltevandssøer. Bakkerne er dannet af 
moræne, som isen har bragt med sig. Vi kører rundt om søerne og 

gennem landsbyerne Bavelse, Vinstrup og Tystrup. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-57 
Nina’s Naturcafé 
Tirsdag d. 30. april kl. 10.00-16.00 
Vi skal til Nina’s Naturcafé, som ligger op til skoven, Store Dyrehave ved 

Allerød, og til en græsmark med får og lam. Her spiser vi en dejlig 
frokost. Caféen er også kendt for sit udvalg af kager og har også en lille 
butik med hjemmelavede produkter som sennep, marmelade, 
hjemmebagte småkager o. a. Vi har også et stop ved den økologiske 
gårdbutik, Stengården ved Høvelte. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-58 
Japanske Kirsebærtræer 
Onsdag d. 1. maj kl. 11.00-16.00 
Vi kører en tur til Kastellet og nyder synet af de japanske kirsebærtræer, 
som forhåbentlig står i fuldt flor. Derefter kører vi til Bispebjerg 
Kirkegård, hvor vi spadserer en tur i alléen med de blomstrende 
kirsebærtræer. Vi finder et hyggeligt sted at spise frokost. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-59 
Amager, Ørestaden og Christianshavn 
Mandag d. 6. maj kl. 10.00-16.00 
Vi kører Amager rundt til steder, som I måske ikke har set før, for der 
sker en masse hele tiden. F.eks. alt det nye byggeri ved Amager strand, 
byggeriet i Ørestaden, Arenaen samt Islands Brygge. Videre til 
Christianshavn ad Kløvermarksvej til Holmen, Papirøen, Skibakken, 
Operaen og meget mere. Vi finder undervejs et hyggeligt sted, hvor vi 
spiser frokost og hygger os.  

 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-60 
Mosede Fort 
Tirsdag d. 7. maj kl. 10.00-16.00 
Under græsvoldene bag fortets tunge jernport og tykke betonmure, 
venter overraskende historier og en spændende udstilling i det 

nyrenoverede fort. Her fortælles historier, som går ca. 100 år tilbage, til 
en tid, hvor Danmark var på randen af krig. Vi spiser frokost i 
restauranten, der ligger ved siden af fortet og har en fantastisk udsigt 
over vandet. 
Medlemmer af ældresagen får 15 kr. i rabat 
 
Turens pris 140 kr. (Tur 50 kr. + entrè 90 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-61 
Tystrup-Bavelse Søerne 
Onsdag d. 8. maj kl. 10.00-16.00 
Vi kører gennem forårslandskabet og ser det skønne område ved 
Tystrup-Bavelse søerne nær Sorø. Området blev i 1960-65 delvis fredet 
med henblik på at gøre det til Danmarks første naturpark. Landskabet 
omkring de to søer bærer præg af, hvordan den seneste istid har formet 
naturen. Undervejs spiser vi frokost. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-62 
Ørø 
Fredag d. 10. maj kl. 10.00-16.00 
Vi tager en af favoritterne i dag, hvor vi sejler med trækfærgen til Orø. 
Vi spiser frokost (Minibuffet) på Café den gode Viking. Derefter kører vi 
en tur rundt på øen og når det er kaffetid, kører vi tilbage til Café den 
gode Viking, hvor der ventes med kaffe og kage. 
 

Turens pris 219 kr. (Tur 50 kr. + færge 50 kr. + buffet 119 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-63** 
Hundested Sandskulptur 
Mandag d. 13. maj kl. 10.00-16.00 
Det er altid spændende at se hvilke nye skulpturer kunstnerne har fundet 
på. For 8. år i træk afholdes den Internationale Sandskulptur Festival i 
Hundested med temaet ”Mesterværker”. Efter en dejlig frokost i 

Hundested besøger vi sandskulptur festivalens plads, hvor vi også kan 
nyde en kop kaffe eller en is. 
 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbruger 
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Tur nr. A19-64 
Nivågård Museum 
Tirsdag d. 14. maj kl. 10.00-16.00 
Rhododendron står i blomst nu og kan opleves i den store park ved 
museet. Nivågårds malerisamling er stiftet af godsejer Johannes Hage, 
der i 1908 overdrog sin private kunstsamling til offentligheden, som en 
selvejende institution. Museet ligger i en stor romantisk have med gamle 
smukke træer. På museet kan man opleve kunstværker fra den italienske 
og nordeuropæiske renæssance, den nederlandske barok og den danske 
guldalder. 
Nivågård giver entré 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-65** 
Vig Ikongalleriet 
Onsdag d. 15. maj kl. 10.00-16.00 
Vi skal til Vig og besøge Ikongalleriet. Her kan vi se de smukke græske 
og russiske ikoner malet efter gamle traditioner af Kurt Syberg. Kurt 
fortæller livligt om sin karriere i sit galleri. Inden besøget spiser vi 

frokost. Ikongalleriet byder på kaffe og hjemmelavet lagkage til 65 kr.  
 
Turens pris 115 kr. (Tur 50 kr. + kaffe og kage 65 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for Kørestolsbrugere 
 
Tur nr. A19-66 
Odsherred 
Mandag d. 20. maj kl. 10.00-16.30 
Turen går i dag til Odsherred, nærmere bestemt området omkring 

Veddinge Bakker og Ordrup. Landskabet, som er en del af Geopark 
Odsherred, byder på storslåede udsigter over Sejerø Bugten og det 
specielle bakkede landskab med Vejrhøj, som er det højeste punkt med 
121 m over vandet. 
Vi besøger også Havnsø, inden vi kører inden vi kører hjem 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-67 
Roskilde og omegn 
Tirsdag d. 21. maj kl. 10.00-16.00 
I dag kører vi ad de små veje til Roskilde og nyder naturen. Vi kører 
igennem de små landsbyer og ser også udsigten over Roskilde Fjord. Vi 
spiser frokost et hyggeligt sted. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-68** 
Jægerspris Slot 
Onsdag d. 22. maj kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Jægerspris Slot, som Kong Frederik 7. gav til sin 3. kone 
Louise Rasmussen på hendes fødselsdag d. 21. april 1854. Louise 
Rasmussen, som vi bedre kender som Grevinde Danner, åbnede dele af 
slottet for publikum i 1866. Slottet rummer også et børnehjem. og der 
er en park, hvor vi kan gå en tur. Vi spiser frokost et hyggeligt sted. 
 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr. + entrè 50 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere 
 
 
Tur nr. A19-69 
Thorsvang museum 
Fredag d. 24. maj kl. 10.00-16.00 
I Nyord ved Stege besøger vi Torsvang, som er et levende museum, der 
er indrettet i en gammel tørmælksfabrik. Her er spændende gamle 
butikker og værksted, skoleklasse mm. 

Vi spiser frokost på Torsvangs hyggelige café TOT 
Medlemmer af ældresagen får 10 kr. i rabat til entré. 
 
Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr. + entré 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
  



Amager  April, maj, juni og juli 2019 

 

 

 

16 
 

Tur nr. A19-70 
Holbæk og Lammefjorden 
Mandag d. 27. maj kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Holbæk og får os en god frokost på Restaurant Vadestedet. 
Herefter kører vi videre til Lammefjordsdæmningen. Vi går en tur op på 
dæmningen og nyder udsigten udover Holbæk Fjord. Inddæmningen af 
Lammefjorden påbegyndtes i 1873. Lammefjorden er med en vanddybde 
på 7 meter en meget dyb inddæmning. Afvandingen af Lammefjorden 
gav ca. 11.000 tønder land agerjord, der er særlig velegnet til dyrkning 
af gulerødder, kartofler og asparges.  
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-71 
Vedbækfundene 
Tirsdag d. 28. maj kl. 10.00-16.00 
Vedbæk fundene stammer fra den sene jægerstenalder for 7000 år siden. 
Ud over gravene rummer udstillingen fund af redskaber, smykker samt 
knogler fra nedlagte dyr i Vedbæk Maglemose. Endvidere får vi et indtryk 

af naturen og dyrelivet dengang. Vedbækfundene har til huse ved Gl. 
Holtegård. Vi kan gå en tur i den tilhørende barokhave. 
 
Turens pris 70 kr. (Tur 50 kr. + entrè 20 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A19-72 
Liselund på Møn 
Onsdag d. 29. maj kl. 9.30-16.30 
Liselund er en eventyrlig have med et lystslot, Schweizerhytte, kinesisk 

tehus, kringlede stier og havesøer med åkander. Haven blev anlagt i 
slutningen af 1700-tallet som fristed for parret Antoine og Lisa de la 
Calmetta. Tidens kunstnere, filosoffer og samfundskritikere valfartede til 
Liselund og guldaldermalerne tegnede skitser i haven. Vi spiser frokost 
på Møn. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Anden del af programmet: 

 
 

Her finder du ture, som køres fra d. 3. juni 2019 til  
d. 31. juli 2019, og du kan tilmelde dig til: 

 

2 ture og 
3 ture på venteliste 

 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag d. 23. maj 2019 

Kl. 9.00-14.00 
 

Telefon: 41 96 11 03  
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Tur nr. A19-73 
Aftentur  
Mandag d. 3. juni kl. 16.30-21.00 
Vi kører sydover til det hyggelige Ishøj havn og spiser aftensmad på 
Kabyssen. Forhåbentlig er det godt vejr. så vi kan nyde solnedgangen. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-74 
Sophienholm kunstmuseum 
Tirsdag d. 4. juni kl.10.00-16.00 
Vi skal besøge Sophienholm Kunstmuseum. Her mødtes forfattere som 
Baggesen, Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg med andre af 
guldaldertidens store kunstnere, komponister og digtere fra ind- og 
udland. Den aktuelle udstilling hedder Fynsk Forår og startede i 1929 og 
har dermed 90 års jubilæum. Det startede med en gruppe af fynske 
kunstnere, men tiltrak også kunstnere fra ind- og udland. 
 
Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr. + entré 60 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-75 
Vordingborg, Gåsetårnet 
Onsdag d. 5. juni kl. 10.00-16.00 
Vordingborg er en gammel færgeby med rig historie. Ruinerne af den 
gamle kongeborg, som var hjemsted for tre Valdemar-konger, er byens 
fremmeste seværdighed. Den eneste fuldt bevarede del, Gåsetårnet, er 
byens vartegn. I middelalderen har det smalle farvand foran borgen 

været flittigt brugt af skibsfarende, som i krig og fred havde ærinder til 
og fra Danmarks vigtigste kongeborg. Vi kører en tur rundt i byen og 
finder et godt sted til frokost. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-76 
Hempel Glasmuseum 
Fredag d. 7. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Nykøbing Sjælland. Her besøger vi Hempel glasmuseum, som 
indeholder Nordens største private samling af glas og glaskunst fra 
antikken til nutiden. Vi spiser frokost på Anneberg, som er tilknyttet 
museet. 
Medlemmer af ældresagen får 10 kr. i rabat til entré. 
 
Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr. + entrè 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
  
 
Tur nr. A19-77** 
Ballerup Museum 
Tirsdag d. 11. juni kl. 10.00-15.00 
Vi skal besøge et charmerende landsbymiljø Pederstrup. Vi skal opleve 
Ballerups historie, landbolivsamt historien om Storfyrstinde Olga og 
andre immigranter fra Ballerup.  
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere 
 
 
Tur nr. A19-78** 
Hundested, Knud Rasmussens Hus 
Onsdag d. 12. juni kl. 10.00-16.00 
På vej til Hundested finder vi et hyggeligt sted at spise frokost. Derefter 
besøger vi polarforskeren Knud Rasmussens Hus. Knud Rasmussen blev 
Født i 1879 i Grønland. Efter sin studentereksamen i Danmark, rejste 

han tilbage til sit elskede Grønland, hvor han gennemførte flere 
ekspeditioner med hundeslæde. Huset, som ligger med udsigt til 
Kattegat i Hundested, brugte han som kontor, når han var i Danmark. 
Her planlagde han sine ekspeditioner. 
 
Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr. + entrè 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere 
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Tur nr. A19-79* 
Miniferie 
Torsdag d. 13. juni – 15. juni kl. 9.00-18.00 
Dag 1: Vi starter med opsamling i 2 biler kl. 9 og kører sydpå mod Fyn. 
Ved Karlslunde rasteplads gør vi et lille ophold, hvor bilerne mødes. Vi 
kører over Storebæltsbroen mod Fyn, hvor vi spiser frokost. Efter pausen 
fortsætter turen gennem Odense, inden vi drejer fra til Bogense, 

Når vi ankommer til Hotel Bogense, får vi kaffe og kringle.  
Vi har bestilt enkeltværelser med bad, og alle får udleveret nøgler. 
Hotellet ligger i centrum af byen, og hvis der er stemning for det, tager 
vi en tur og kigger på byen. Bogense er ægte fynsk hygge, der er 
klokkespil i rådhustårnet, Garver Larsens brønd, Manneken Pis, Havfruen 
Elle som byder alle sejlerne velkommen til havnen. Bogense er en dejlig 
handelsby med spændende butikker.  
Vi gør os klar til aftensmad på hotellet, hvor vi får serveret en 2 retters 
middag. Efter maden slapper vi af, sludrer og hygger. 
Dag 2: Efter morgenmadsbuffet starter vi dagen med at køre langs Fyns 
vestkyst til Fåborg via Assens. 
Fåborg er en hyggelig gammel by og rigtig dejlig om sommeren, hvor 
der er mange turister. Byens vartegn, klokketårnet på 3 m er fra år 1450. 

Vi besøger ”Den gamle Gård” museum fra 1700-1800 tallet, hvor man 

kan nyde de smukke interiører samt den vidunderlige have med gamle 

roser og udsigt over Fåborg Havn fra den velbevarede te pavillon. Vi 

spiser frokost i Fåborg. Om eftermiddagen vender vi hjemad mod hotellet 

og nyder den flotte fynske natur. Vi spiser 2 retters aftensmad på 

hotellet. Bagefter slapper vi af og hygger os.  

Dag 3: Efter morgenmadsbuffet pakker vi kufferten og afleverer nøgler. 

Vi kører langs Nordfyn til Hasmark strand via Otterup. Vi spiser frokost, 

inden vi kører fra Fyn, og vi drikker kaffe et sted, inden vi ankommer til 

Amager ca. kl.18.00. 

Turens pris kr. 2100,- Der skal betales et depositum på kr. 700, 

1-2 uger før Miniferien. I vil blive ringet op ca. 2-3 uger inden 

ferien, om I kommer med eller ikke.  

Husk også penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestol, rollator eller dårligt gående. 



Amager  April, maj, juni og juli 2019 

 

 

 

21 
 

Tur nr. A19-80 
Faxe By 
Mandag d. 17. juni kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Faxe by og Faxe Kirke, som er fra midten af 1400-tallet og 
opført i sengotisk stil af røde munkesten med hvide kridtstensbjælker. I 
våbenhuset findes kalkmalerier fra før reformationen. Kong Hans 
forærede i 1492 kirken til Københavns Universitet. 
Faxe kalkbrud er et kalkbrud i udkanten af Faxe, og vi kan tage op og 
nyde udsigten over kalkbruddet. Brydningen startede i begyndelsen af 
1200-tallet. I 1600-tallet suppleredes med kalkbrænding. 
Byen har også en Røde Kors butik, vi kan besøge. 
 
Turens pris Tur 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-81 
Gilleleje 
Tirsdag d. 18. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur langs Strandvejen til Gilleleje, hvor vi kigger lidt på 
havnen og finder noget godt fra havet hos fiskemanden. Vi spiser frokost 

ved havnen. På hjemturen nyder vi sommerlandskabet og kører gennem 
Gribskov.  
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-82 
Ledreborg 
Onsdag d. 19. juni kl. 10.00-16.00 

Vi skal en tur til Ledreborg Slot og gå en tur i den smukke park. Ledreborg 
Slot, oprindelig Lejreborg, blev bygget i 1740-45 af lederen af det Danske 
Kancelli under Christian 6. Inden vi besøger parken, spiser vi en dejlig 
frokost på Fasaneriet. 
 
Turens pris 75 kr. (Tur 50 kr. + entré 25 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-83 
Hellebæk, Hammer Mølle 
Fredag d. 21. juni kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Hammer Mølle som ligger smukt ved Hellebækken. De 
smukke opgivelser er en lise for sjælen og bidrager til den gode appetit. 
Frokosten spiser vi på caféen ved møllen. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-84** 
Sejltur med MS Friheden 
Mandag d. 24. juni kl. 10.00-16.30 
M/S Friheden er et hyggeligt skib, som ligger i Næstved havn. Det gode 
skib Friheden er en oase midt i en begivenhedsrig ferie. Her kan du stille 
og roligt læne dig tilbage, mens kanalens bredder underholder dig med 
varieret 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, så du både kan nyde turen udenfor på dækket eller indenfor 
ved små borde. Frokosten spises på båden. 
 
Turens pris inkl. sejltur og 2 stk. smørrebrød 240 kr.  

(Tur 50 kr. + sejltur 100 kr. + smørrebrød 90 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. A19-85 
Vikingeskibsmuseet 
Tirsdag d. 25. juni 10.00-16.00 
Vi skal en tur til Roskilde Fjord og se de velbevarede 1000 år gamle 
vikingeskibe, der står i en smuk silhuet mod vandet. Her er også 
mange andre interessante ting at se fra Vikingetiden. 
Turens pris 130 kr. (tur 50 kr. + entré 80 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
Tur nr. A19-86 
Immigrantmuseet 
Onsdag d. 26. juni kl. 10.00-16.00 
Immigrantmuseet i Farum er Danmarks første og eneste museum for 
indvandringens kulturhistorie. Gennem en mosaik af historien tages 
gæsten med på en rejse gennem 500 års indvandring til Danmark. Lige 

fra ”importerede” hollandske bønder på Amager i 1500-tallet til nutidens 
fortællinger om flygtninge. Vi spiser frokost et hyggeligt sted. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-87 
Tuse Næs 
Mandag d. 1. juli kl. 10.00-17.00 

Vi kører mod Holbæk og videre til Tuse Næs som er en naturperle med 
højt til loftet - tæt på skov og strand og omkranset af Lammefjorden, 
Isefjorden og Holbæk Fjord. Vi kører rundt på halvøen gennem Udby, til 
Kisserup, Løserup strand og ned til Bognæs. 
Vi spiser frokost undervejs.   
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-88** 
Kanalrundfart 
Tirsdag d. 2. juli kl. 10.00-15.00 
I dag skal vi være turister i vores egen by. Vi tager på kanalrundfart i 
Københavns Havn med Nettobådene med start fra Holmens Kirke. En 
sejltur, hvor vi både ser det nye og det gamle København fra vandsiden. 
Efter sejlturen spiser vi frokost. 
 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr. + billet 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere 
 
 
Tur nr. A19-89 
Rødvig 
Onsdag d. 3. juli kl. 10.00-16.00 
På sydkysten af Stevns ligger havnebyen Rødvig, som sidst i 1800-tallet 
udviklede sig fra at være en klynge fiskerhuse og en gammel skanse til 
en by med havn og jernbane. Herfra blev der fisket og udskibet kalk og 
flint fra klinten. Ved havnen kører vi forbi og ser den hvide flinteovn, som 
er blevet Rødvigs vartegn. 

 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-90 
Sydhavnen, Mellemfortet  
Fredag d. 5. juli kl. 10.00-16.00 
Vi besøger en af de ældste sejlklubber i Sydhavnen. Her er stemningen 
go’ og maden ligedan. F. eks. Fars Platte: 1 stk. sild, 2 stk. smørrebrød, 

1 øl og 1 snaps. Hele herligheden koster 95 kr. Hvis vejret tillader det 
kan vi spise ude på den skønne terrasse med udsigt til Sluseholmen. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-91 
Birkegårdens Haver 
Mandag d. 8. juli kl. 10.00-17.00 
Birkegården var et lille husmandssted, som blev købt i 1970 af landmand 
Finn og hans kone Mary, som er porcelænsmaler, hvilket sætter sit 
kunstneriske og farvemæssige præg overalt. 
Birkegården består bl.a. af den dansk/engelske have på 7.000 m2 med 
tusindvis af løgplanter, Klosterhaven med højbede med krydder-, sanse-
, føle- og lægeurter. Den japansk inspirerede have – 10.000 m2 - består 
af flere haveafsnit: vandrehave med to søer og mange detaljer, 
meditationshave til fordybelse, sandhave, japanernes almindelige have 
og en elegant murhave. Og ikke mindst er butikken en oplevelse i sig 
selv. De har et udvalg af romantiske gaveartikler og specielle blomster 
m.m. Kataloger over alle planter i haven kan købes her. 
 
Turens pris 140 kr. (tur 50 kr. + entré til haven 90 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-92 
Bakken 

Tirsdag d. 9. juli kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi en tur til dyrehaven i Klampenborg og spise frokost på 
Restaurant Bøgely. Bagefter kigger vi os omkring på Bakken og besøger 
Korsbæk. I sommervarmen bliver man måske fristet af en is. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A19-93 
Eremitageslottet 

Onsdag d. 10. juli kl. 10.30-15.30 
Om onsdagen er det tilladt at køre helt op til Eremitageslottet i bil. Vi 
nyder turen over sletten, der bl. a. er kendt for sine ældgamle egetræer 
og forhåbentlig ser vi også nogle Kronhjorte. Der er en skøn udsigt over 
Øresund fra slottet. Vi finder et godt sted at spise frokost. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-94 
Aftenspisning på ”The Captain” 
Mandag d. 22. juli kl. 16.00-21.00 
Vi kører nordpå langs strandvejen til Rungsted Havn til en hyggelig 
restaurant, hvor vi vælger lige, hvad vi har lyst til at spise og drikke fra 
det velassorterede menukort. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-95 
Den Blå Planet 
Tirsdag d. 23. juli kl. 10.00-16.00 
Her i sommermånederne er der en udstilling om havets sårbare vidunder 
– Koralrevet. Her kan man opleve revets mange arter i levende live. 
Derudover kan man komme helt tæt på tusindvis af fisk og havdyr fordelt 
på 48 akvarier og 7 millioner liter vand. 
Turtjenesten har en aftale med Den Blå Planet, som giver os gratis 
adgang. 

 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-96 
Bisserup og Holsteinborg Gods 
Onsdag d. 24. juli kl. 10.00-16.00 
Bisserup er en aktiv landsby og har stadig aktivt fiskeri fra havnen. 
Landsbyidyllen er intakt med mange af de oprindelige huse, som er flot 

bevaret, så sjælen fra den gamle fiskerlandsby mærkes. Bisserup Strand, 
den smukke kyststrækning med kilometerlange strande og det rene 
havvand. Holsteinborg Gods er en gammel sædegård fra 1357 med en 
kirke, der er indrettet med to etager. Det var her at Danmarks første 
juletræ blev tændt i 1808. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-97 
Eftermiddagstur 
Mandag d. 29. juli kl. 12.00-16.00 
I dag skal vi bare ud og nyde det skønne sommervejr og drikke kaffe 
og spise kage eller måske en is. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til kage/is og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A19-98* 
Kastellet Kirke og Mindesmærke 
Tirsdag d. 30. juli kl. 11.00-15.00 
Turen i dag går til Kastellet på Østerbro. Vi går en tur ind på Kastellet og 
ser mindesmærket for de faldne soldater. Vi kan gå en tur forbi kirken 
og se om der er åbent, så vi kan se det indefra. Kastellet blev allerede 
etableret under Christian 4, men det var hans søn Frederik 3., der 
udbyggede området. Ideen var at stedet skulle være selvforsynende, og 
derfor er der også en mølle på området.  

 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for dårlig gående, rollator samt kørestolsbrugere. 
 
 
Tur nr. A19-99 
Hundested, Sandskulptur 
Onsdag d. 31. juli kl. 10.00-16.00 
Igen i år har de kreative kunstnere bygget flotte sandskulpturer. Temaet 

i år er ”Mesterværker”. Det er 8. gang at den årlige sandskulptur festival 
finder sted. Inden vi ser på skulpturer, spiser vi frokost på Hundested 
havn og måske er der tid til et kig i Glasgalleriet. 
 
Turens pris 100 kr. (Tur 50 kr.  + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 
 

 


