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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 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 23. marts 2022 kl. 09.00 – 13.00 og 

Onsdag den 25. maj    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 april og maj 2022 plus tre ture 
på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
 
Onsdag den 23. marts   kl. 9.00 - 13.00 på tlf. 41 96 11 03. 

 

Anden del af programmet 

Her kan du tilmelde dig to ture i juni og juli 2022 plus tre ture 
på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
 
Onsdag den 25. maj 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 

A22-43 01.04 Ordrup Gaard 
   

A22-44 04.04 Aftentur Lyngby    

A22-45 05.04 Anemonetur 
   

A22-46 06.04 Sorø 
   

A22-47 08.04 Påskefrokost    

A22-48 11.04 Tveje Merløse    

A22-49 12.04 Aftentur Sløjfen    

A22-50* 13.04 Frederiksborg Slot    

A22-51 19.04 Karrebæksminde    
A22-52 20.04 Nivaagaard    

A22-53** 25.04 Miniferie    

A22-54 26.04 Ordrup Gaard    

A22-55 27.04 Bakkehuset    

A22-56 29.04 Køge Museum    

A22-57 02.05 Hareskoven    

A22-58* 03.05 Zen Garden    

A22-59 04.05 Sct. Bendts    

A22-60 09.05 Aftentur Mosen    

A22-61 10.05 Nattergaletur    

A22-62 11.05 Forår Amager    

A22-63* 16.05 Zen Garden    

A22-64** 17.05 Sejltur    

A22-65** 18.05 Gl. Lejre    

A22-66* 23.05 Frederiksborg Slot    

A22-67 24.05 Amager Museum    

A22-68 25.05 Holbæk    

A22-69 27.05 Toksværd    

A22-70 30.05 Hundested    

A22-71 31.05 Nyord    
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 Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

Program2. del 

A22-72 01.06 Buerup 
   

A22-73 07.06 Vallø Slot    

A22-74 08.06 Heerup Museum    

A22-75 10.06 Frokosttur    

A22-76 13.06 Sølager - Kulhuse    

A22-77 14.06 Reersø    

A22-78** 15.06 Skælskør    

A22-79** 20.06 Sejltur    

A22-80 21.06 Ud i det grønne    

A22-81 22.06 Greve    

A22-82 24.06 Aftentur    

A22-83 27.06 Gurre Slot    

A22-84 28.06 Hammermøllen    

A22-85 29.06 Orø    

A22-86** 04.07 Sorø    

A22-87 05.07 Haraldsted    

A22-88 06.07 Aftentur - Dragør    

A22-89 08.07 Kudskehuset    

A22-90** 11.07 Birkegården    

A22-91 12.07 Tisvilde    

A22-92 13.07 Hammermøllen    

A22-93** 25.07 Fredensborg Slot    

A22-94 26.07 Præstø    

A22-95 27.07 Reersø 
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Første del  

af programmet 

 

Her finder du ture, som køres i april og maj 2022  

 

Du kan tilmelde dig til: 

 

2 ture og 

3 ture på venteliste 

 

Tilmelding: 

 

Onsdag d. 23. marts 2022 

Kl. 9.00 - 13.00 

 

Telefon: 41 96 11 03 
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Tur nr. A22-43 
Ordrupgaard Samlingen 
Fredag den 1. april kl. 10.00 - 16.00 
Nu hvor foråret er kommet, vil vi på denne særudstilling 
følge i sporet af Gauguin og  
Turens pris 170 kr. (tur 50 kr + entre 120 kr) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. A22-44 

Aftentur til Lyngby 

Mandag den 4. april kl. 17.00 - 21.00 

Vi skal på en hyggelig aftentur til Lyngby og spise på restaurant 
Gordion. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer.  
 
 
Tur nr. A22-45 

Anemone tur 

Tirsdag den 5. april kl. 10.00 - 16.00.   
Vi kører ud i det grønne og leder efter anemoner. ”Jeg plukker 
anemoner i november, og kviste af den lysegrønne lind, jeg hører 
gøgen kukke i december, og glade lærker synger våren ind, i luften 
er der duft af hyacinter, og solen skinner så det er en lyst, man 
glemmer simpelthen at det er vinter, når man har lykkens forår i sit 
bryst.” Vi finder et godt frokoststed. 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-46 
Sorø Klosterkirke 

Onsdag den 6. april kl. 10.00 - 16.00 

Vi kører gennem det smukke forårslandskab til Sorø, hvor vi besøger 
Klosterkirken, som dog ikke længere tilhører et kloster, 
men som siden 1100-tallet har haft en lang og broget historie med 
tilknytning til Cistercienserne og Biskop Absalon. 
Derefter finder vi en god restaurant i området til frokost. 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. A22-47 

Påskefrokost 

Fredag den 8. april kl. 11.00 - 15.30 

Vi kører i 2 biler fra Amager en tur ud til sejlklubben 
Mellemfortet/Sydhavnen og spiser påskefrokost.  
Det er en af de ældste sejlklubber i Sydhavnen.  
Betjeningen er behagelig og maden god og rimelig. Vi nyder maden 
med en fin udsigt til Sluseholmen. 
Turens pris 185 kr. (tur 50 kr.+ frokost 135 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 
 

 

Tur nr. A22-48                                                             
Tveje Merløse kirke og cafe Svanen                               
Mandag den 11. april kl. 10.00 - 16.00                                    
Vi skal til Holbæk-området, til den lille landsby Tveje, Merløse kirke, 
som er bygget af Hvide-slægten omkring år 1120 og senere 
ombygget et par gange. Sidste gang var i 1800-tallet, hvor den 
blev ført tilbage til sit oprindelige udseende med trælofter og små 

vinduer. Efter kirken skal vi på et af Holbæks ældste værtshuse, 
Cafe Svanen, som i 1912 betjente soldaterne på Holbæk Kaserne 
og efter kasernens lukning i 1980 havnearbejdere. I dag er det en 
nydelig cafe, som laver dejlig frokost.                                  
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-49 
Aftentur 

Tirsdag den 12. april kl. 17.00 - 20.00 

Vi kører til Sløjfen på Frederiksberg og får en hyggelig aften med 
god mad og godt selskab på Café Lindevang. 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. A22-50* 

Frederiksborg Slot – Kronprinsesse Mary udstilling 
Onsdag den 13. april kl. 10.00 - 16.00.   
Vi besøger Frederiksborg Slot, som rummer 500 års 
danmarkshistorie og hvor det for tiden er muligt at se 
særudstillingen i anledning af Kronprinsessens 50-års fødselsdag. 
Frokosten spiser vi i området. 
Turens pris 130 kr. (tur 50 kr. + entre 80 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og meget 
gangbesværede. 
 

Tur nr. A22-51                                                    
Karrebæksminde og Enø                                                  
Tirsdag den 19. april kl. 10.00 – 16.30                                           
Vi kører en tur forbi Vallø Slot, gennem Hesede skov, hvor vi 
passerer Villa Galina og videre gennem små landsbyer. Vi kører 
forbi Næstved, inden vi når frem til Karrebæksminde med en 
berømte klapbro til Enø. Vi spiser frokost på ”Kanalkroen”.   
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-52                                                                  
Nivågård Malerisamling                                                    
Onsdag den 20. april kl. 10.00 - 16.00                                    
Vi besøger i dag Nivågård. Museets samlinger rummer malerier fra 
renæssancen og baroktiden samt værker fra Den danske Guldalder. 
Særudstillingen "Wilhelm Marstrand, Den store Fortæller" hans 
mangfoldige talent, der både favner hverdagsscener i København, 
folkerige gadebilleder i Italien og intense portrætter. Bagefter kører 
vi til Rungsted havn, hvor vi spiser frokost på The Captain.   
Turens pris 130 kr. (tur 50 kr. + entre 80 kr.)                  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 

 
 



Amager og Christianshavn  April, maj, juni og juli 2022 

 

 
 

11 
 

 
Tur nr. A22-53** 

Miniferie på Fyn/Tåsinge/Langeland 

Mandag den 25. - 27. april kl. 9.00 - 18.00  
(Kun tilmelding til venteliste.) 

Dag 1. Vi starter på opsamling i 2 biler kl. 9 og kører sydpå mod 
Fyn. Ved Karlslunde rasteplads gør vi et lille ophold, hvor bilerne 
mødes, og vi hilser på hinanden. 
Vi kører over Storebæltsbroen mod Nyborg, hvor vi spiser frokost 
på den anden side af broen. Vi fortsætter sydover og kører til den 
nyrestaurerede Brobyværk Kro som er 400 år gammel. Her spiser 

vi morgenmad, aftensmad og overnatter. Brobyværk eller Sønder 
Broby er en by på Midtfyn med 1.055 indbyggere.  

Vi har bestilt enkeltværelser med bad, får udleveret nøgler og samles 
til eftermiddagskaffe. Her aftaler vi tidspunkt for aftensmad, hvor vi 
får serveret 2 retter. Efter maden slapper vi af, sludrer og hygger på 
hotellet. 
 
Dag 2. Vi kører til Langeland, hvor vi skal se den smukke ø.  
Vi kører over Tåsinge og ser Valdemar Slot, bygget af Chr.IV til 
hans søn Valdemar, Landet kirke, kendt for parret Sixten Sparre og 
Elvira Madigans grav og som er øens ældste kirke.  
Af seværdigheder på Langeland har vi f.eks. Hatbakker, vilde heste, 
fugletårne og stejle klinter er på blot nogle af de ting du kan støde 
på her på Sydlangeland. Vi kører selvfølgelig forbi Tranekær Gods. 
Vi afslutter dagen på vores hotel med 2-retters aftensmad. 
 

Dag 3. Efter morgenmad forlader vi hotellet. Denne sidste dag 
kører vi mod Fåborg og Svanninge bakker og hjemad mod 
København. 
Vi spiser en sen frokost og ankommer på Amager ca. kl.18.00. 
 

TURENS PRIS: 

2.650 kr. i enkeltværelse 

1.940 kr. pr. person i delt dobbeltværelse 

Inkl. hotel, eftermiddagskaffe, 2x aftensmad, 2x morgenmad og 3x 
frokost. 
Husk penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 



Amager og Christianshavn  April, maj, juni og juli 2022 

 

 
 

12 
 

Tur nr. A22-54 
Kongsted Kirke, Rønnede 

Tirsdag den 26. april kl. 10.00 - 16.00 

Kongsted Kirke er værd at besøge, men det er først og fremmest 
for kalkmaleriernes skyld, at mange turister hvert år besøger 
kirken. 
Kalkmalerierne stammer fra 2 forskellige kunstnere og kan dateres 
helt tilbage til 1430. 
Malerierne blev restaureret i 1961 og forestiller bl.a. Jesu 
lidelseshistorie. 
Altertavlen er et smukt renæssancearbejde dateret tilbage til 1600. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. A22-55 

Bakkehuset og Bjælkehytten 

Onsdag den 27. april kl. 10.00 - 16.00.   
Bakkehuset på Frederiksberg er et autentisk guldalderhjem, opført i 
1670´erne og dannede ramme om ægteparret Rahbeks salonkultur, 
hvor koryfæerne fra datidens meningsdannere som H.C. Andersen, 
Oehlenschläger og Grundtvig aflagde besøg. Efter besøget i det 

Rahbek´se hjem spiser vi en dejlig frokost i Bjælkehuset. 
Turens pris 125 kr. (tur 50 kr. + entre 75 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-56 

Køge Museum 

Fredag den 29. april kl. 10.00 - 16.00 

Her skal vi opleve Jim Lyngvilds spektakulære 
portrætter af VØLVER, i udstillingen Vølver, Guld og Guder, 

vi spiser frokost i Greve. 
Turens pris 140 kr. (tur 50 kr. + entre 90 kr./ældresagen      
70 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-57 

Ud i det grønne/Hareskoven 

Mandag den 2. maj kl. 10.00 - 15.00 

Vi kører en tur der bringer os til Sorgenfri, Frederiksdal, Lyngby og 
Bagsværd Sø og så kører vi en tur gennem Hareskoven, inden vi 
spiser frokost på Restaurant Skovlyst, der er et af Danmarks første 
mikrobryggeri.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 

Tur nr. A22-58* 

Zen Garden 

Tirsdag den 3. maj kl. 09.30 - 17.00.   
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 Jørgen 
Nielsen, som passer den sammen med sin datter. Det har taget 
mere end 27 år at anlægge haven. Jørgen har ene mand forvandlet 
havens flade jord til et smukt bjerglandskab bygget op af mere end 
6.000 tons store granitsten. 

Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entre 100 kr.)   
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og meget 
gangbesværede. 
 

 

 

Tur nr. A22-59 
Sct. Bendts Kirke i Ringsted 

Onsdag den 4. maj kl. 10.00 - 16.00 

Vi kører til Ringsted, hvor vi bl.a. besøger Sct. Bendts Kirke, som 
oprindelig hed Vor Frue Kirke. Navnet i dag henviser til Sct. 
Benedict af Nurcia, som grundlagde munkeordenen Benediktinerne, 

da kirken blev bygget som klosterkirke i år 1080. 

Vi spiser frokost i "Rådhuskroen" 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-60 

Aftentur til Mosen i Vallensbæk  
Mandag den 9. maj kl. 17.00 - 21.00 

Vi kører ud til Vallensbæksøerne og spiser middag på den hyggelige 
restaurant Spisestedet Mosen, som ligger med udsigt ud over den 
smukke Tueholm sø.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer.  
 

 
Tur nr. A22-61 
Nattergaletur - Aftentur 

Onsdag den 10. maj kl. 17.30 - ca. 21.00 

Vi starter turen med at spise aftensmad på Café Espersen i Dragør. 
Når vi har spist og er mætte, kører vi ud i Kongelundsskoven og 
lytter til den lille spurvefugl, der er kendt for sin kraftige smukke 
sang. 
Få har set nattergalen, da den holder sig skjult i vegetationen. 
Fuglen er brun til rødbrun og vejer som voksen ca. 24 gr. 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 

 
Tur nr. A22-62 
Forår på Amager 

Onsdag den 11. maj kl. 11.00 - 15.30.   
I dag kører vi ikke så langt, så vi starter først kl. 11. Vi håber på 
dejligt vejr og kører ud og nyder foråret i vores nærområde. Vi 
finder et dejligt sted til at spise vores frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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 Tur nr. A22-63* 

Zen Garden  
Mandag den 16. maj kl. 10.00 - 16.00 

Zen Garden er en privat anlagt have på 24.000 m2, der er fyldt 
med de mest fantastiske planter og et bjerglandskab, som består af 
mere end 6.000 tons granitsten. Haven rummer ligeledes et af 
Europas største koi-karpe anlæg der omfatter 4 damme med 
omkring 700.000 liter vand. Zen-garden er et paradis med 
vandfald, grotter, rislende åløb, smuke stensætninger og et væld af 
planter, træer og blomster. Haven består i dag af 2 haver, den 
gamle have og den nye have. De er tilsammen 24.000 kvm, og 

ejeren er stadig ved at udbygge haven. Haven er beliggende i den 
lille landsby Vedde i nærheden af Stenlille og er ejet af Jørgen 
Nielsen. Det har taget mere end 35 år at anlægge haven. Vi finder 
et sted at spise på vejen derned. I haven kan der købes kaffe og 
kage. 
Turens pris 150 kr. (Tur 50 kr. + entre 100 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og meget 
gangbesværede. 
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Tur nr. A22-64** 

Sejltur fra Næstved til Enø 

Tirsdag den 17. maj kl. 10.30 – 17.00 

M/S Friheden er et hyggeligt skib, som ligger i Næstved Havn. Det 
gode skib Friheden er en oase midt i en begivenhedsrig udflugt. 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 Karrebæks Kirke med den karakteristiske kirke 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 fortsætter vi igen ud på den smukke Karrebæk Fjord mod 
Karrebæksminde, hvor der lægges til ved Fiskehuset Enø, inden vi 
sejler 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 270 kr. inkl. sejltur og 2 stk. luksus smørrebrød 

(tur 50 kr. + sejltur 110 kr. + smørrebrød 110 kr.)  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 

 

 

Tur nr. A22-65** 
Skjoldungernes Kongsgård i Gl. Lejre  
Onsdag den 18. maj kl. 10.00 - 16.00 

I dag kører vi igen en flot tur til Lejre Museum i landsbyen  
Gl. Lejre. Museet er indrettet i en fint bevaret firlænget gård, hvor 
efter sagnet bl.a. Rolf Krake og Frode Fredegod har boet og holdt 
deres hof og "Hird" af krigere. 

Her kan man se: den berømte Odin-figur og Danmarks største 
sølvskatte, Mannarup-skatten og Gevningefundet. 

Bagefter spiser vi frokost på en restaurant i området. 

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. A22-66* 

Frederiksborg Slot– Kronprinsesse Mary udstilling 

Mandag den 23. maj kl. 10.00 - 16.30  
Vi skal til Frederiksborg Slot og se en særudstilling i anledning af 
Kronprinsessens 50-års fødselsdag. 
En særudstilling der fortæller Kronprinsessens personlige historie. 
Turens pris 130 kr. (tur 50 kr.+ entre 80 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og meget 
gangbesværede. 
 

 
 
Tur nr. A22-67 
Museum Amager 

Tirsdag den 24. maj kl. 10.00 - 15.00 

I museets permanente udstilling finder man ”Kongens Amagere – 
Liv og Klæ´r” med eksempler på de smukke amagerdragter.  
Kunstmaleren Eckersberg malede 3 billeder med motiver fra 
Dragør. 
Museet har 2 i sin samling, medens det 3. befinder sig på Louvre i 
Paris. 

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. A22-68 

Andelslandsbyen Nyvang 
Onsdag den 25. maj kl. 10.00 - 16.00.   
Vi besøger Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk, hvor man får indblik 
i livet og hverdagen i den lille landsby i midten af 1900-tallet. Vi 
kører over Munkholmbroen og nyder den lysegrønne forårsskov.  

Vi spiser en dejlig frokost i området. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + entre 140 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-69 

Toksværd planteskole og Villa Galina 

Fredag den 27. maj kl. 10.00 - 16.00 

Nu er det tid til at hygge med blomster, både ude og inde, 
så vi kører til Toksværd planteskole, som altid har et skønt  
udvalg af blomster og planter. 
Vi spiser frokost på Villa Galina (Hønsehuset).  
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-70 

Hundested, Liseleje og Asserbo 

Mandag den 30. maj kl. 10.00 - 16.00 

Vi nyder turen langs Roskilde fjord til Hundested og op langs 
Hesselø Bugt til Liseleje og Asserbo. Vi spiser frokost undervejs. 
Bagefter tager vi vejen hjemad langs Arresø. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

  

 Tur nr. A22-71                                                                    
Nyord                                                                                
Tirsdag den 31. maj kl. 10.00 - 16.00                                     
Turen i dag går til den idylliske ø Nyord, som ligger nord for Møn. 
Nyord er en helt speciel oplevelse siger alle, som har besøgt den. 
Den smukke natur og landsbyen Nyord By, som kan tilbyde 
Danmarks mindste museum, og spændende lokalprodukter. Vi går 
rundt og nyder de smukke omgivelser og den gamle kirke – turen 
foregår til fods, da vi ikke må køre ind i landsbyen. Frokosten spiser 
vi på Møn.                                                                          
Turens pris 50 kr.                                                                

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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2.del af programmet: 

 

Her finder du ture, som køres i juni og juli 2022 

Du kan tilmelde dig til: 

 

 

2 ture og 

 

3 ture på venteliste 

 

Tilmelding:   
 
 

 
Onsdag d. 25. maj 2022 

 

 Kl. 9.00 - 13.00 

 

Telefon: 41 96 11 03 
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Tur nr. A22-72 
"Den gamle Købmandsgård" i Buerup 

Onsdag den 1. juni kl. 10.00 - 16.00 

Vi kører til Buerup ved Jyderup og besøger Den gamle 
Købmandsgård, der nu huser en gruppe kreative kunsthåndværkere 
og et træskomuseum. 

Vi spiser frokost på en kro eller restaurant i området. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

Tur nr. A22-73 
Vallø Slot 

Tirsdag den 7. juni kl. 10.00 - 16.00 

Vallø Slot ligger smukt og majestætisk højt hævet over landskabet, 
og med udsigt over den blå Køge Bugt. 
Christian den VI´s enke Dronning Sophie Magdalene overtog Slottet 
efter sin mands død. 
Sophie Magdalene oprettede den 28. november 1737 Vallø Stift 
som en selvejende institution, med formål at understøtte og 
hjælpe ugifte døtre af dansk adel. 
Ordningen eksisterer stadig og indskrivning af adelige frøkener kan 

fortsætte. 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. A22-74 

Heerup Museet og Mellemfortet 

Onsdag den 8. juni kl. 10.00 - 16.00.   
I Rødovre ligger det lille Heerup Museum, som byder på flere af 
Henry Heerups malerier og tegninger. 
Vores frokost spiser vi i Sydhavnen på Mellemfortet, som altid 

byder på dejlig mad og rimelige priser. 
Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entre 35 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-75 

Frokost i Frederikssund 

Fredag den 10. juni kl. 10.00 - 16.00 

Vi spiser frokost i Frederikssund Golfklub, hvor vi kan 
nyde maden og den smukkeste udsigt over Roskilde fjord. 
Hvis tiden tillader, besøger vi Kirpuu Genbrug, der som altid 
kan friste med en ting eller to. 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

Tur nr. A22-76 

Sølager-Kulhuse 

Mandag den 13. juni kl. 10.00 - 16.00 

Vi kører en tur til Roskilde Fjord, der adskiller Hornsherred og 
Nordsjælland. Ved fjordens sydøstlige kant ligger Roskilde, som 
fjorden er opkaldt efter. Nord om Hornsherred løber den ud i 
Isefjorden og efterlader en tange mellem fjorden og Kattegat. 
Området kendes bl.a. for de mange fund fra vikingetiden, hvilket i 
Roskilde har givet anledning til opførelsen af Vikingeskibsmuseet. 
Geografisk præges fjorden af en lav vandstand samt et stort antal 
små øer, der i mange år har givet fred og plads til både fisk og 

ynglende fugle. Sejlturen med M/S Columbus tager 8 minutter. 
Turens pris 90 kr. (Tur 50 kr. + færge 40 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-77 

Reersø 

Tirsdag den 14. juni kl. 10.00 - 16.00 

Reersø er en lille by på Nordvestsjælland med ca. 528 indbyggere. 
Den ligger på halvøen ved Storebælt mellem Korsør og Kalundborg. 
Reersø har en særegen natur med fredede kystlandskaber. Klinter 
mod vest og vådområder (Vejlen) mod øst. 

Byen består af fredede og bevaringsværdige gårde fra 1700-tallet. 
Gårdene ligger samlede, som de gjorde i landsbyfælledskabets 
tid før udflytningen. Derfor er landsbyen blevet nomineret som 
Danmarks flotteste landsby flere gange. ”Øen” besøges af mange 

mennesker, især om sommeren, hvor sommerhuskolonien er tæt 
befolket. Byen er præget af mange fastboende billedkunstnere, der 
har åbnet gallerier i sommertiden. Reersø er også kendt for sine 
haleløse katte. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

  

 

Tur nr. A22-78** 
Danmarks Busmuseum i Skælskør  
Onsdag den 15. juni kl. 10.00 - 17.00 

Turen i dag byder på en ny og anderledes tur til Busmuseet i 

Skælskør som vi når til efter en flot tur gennem det gryende 
sommerlandskab. 

I alt rummer samlingen ca. 54 rutebiler; den ældste fra 1931. Som 
en del af besøget kan vi få en køretur med en af dem i området. 

Bagefter spiser vi frokost i restaurant KOK 25 i Skælskør. 

Turens pris ca. 135 kr. (tur 50 kr. + entre ca. 85 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

Ikke egnet kørestolsbrugere. 
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Tur nr. A22-79 ** 

Sejltur med MS Friheden til Karrebæksminde 

Mandag den 20. juni kl. 10.00 - 16.30 

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 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 270 kr. 
(Tur 50 kr. sejltur 110 kr. smørrebrød 110 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 

 

Tur nr. A22-80 
Tur ud i det grønne sommerland 

Tirsdag den 21. juni kl. 10.00 - 16.00 

Vi kører en tur i Nordsjællands smukke friske grønne natur. 
Vi gør et lille ophold og trækker frisk luft i lungerne, stedet lader vi 
os inspirere af undervejs. 
Vi slutter af med frokost på Gerlev Kro. 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-81 

Greve Museum og Spangsberg 
Onsdag den 22. juni kl. 10.00 - 16.00.   
Vi besøger Greve Museum. Den gamle gård Grevegård fra 1826 
danner ramme om museet og derudover kan man se 
særudstillingen med Hedebosyninger, som egnen er kendt for. 
Frokoster spiser vi på Fregatten i Greve Havn og hvis tiden tillader 
det, kan vi aflægge Spangsberg Chokolade lagersalg et besøg inden 
vi kører hjemad. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-82 

Aftentur Mellemfortet 

Fredag den 24. juni kl. 16.30 – 20.00 

Nu hvor Sct. Hans aften og den korteste nat er ovre, 
mødes vi og takker for, at vi (damerne) ikke blev sendt 
til Bloksbjerg. Vi spiser aftensmad på Mellemfortet. 
(Mænd er også meget velkomne).  
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til mad og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-83 

Gurre Slots Ruiner 

Mandag den 27. juni kl. 10.00 - 16.30 

Vi kører ad Strandvejen op til Helsingør hvor vi spiser frokost. 
Kører derfra til Gurre og Gurre sø. 
Gurre Slot forbindes først og fremmest med Valdemar Atterdag. 
Slottet var Valdemar Atterdags yndlingsslot og han døde her i 
1375. Gurre Slot er i dag en ruin. Kun Storetårn er bevaret i 3 
meters højde og tæt omkring tårnet er en mindre ringmur med små 

hjørnetårne.  
Vi kører videre ned langs Esrum sø og forbi Fredensborg slot. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. A22-84 

Øresund og Hammermøllen 

Tirsdag den 28. juni kl. 10.00 - 16.00.   
Vi kører op langs smukke Øresund og igennem Helsingør. Vi spiser 
frokost på den smukt beliggende Hammermølle Cafè i Hellebæk. 
Møllen indgik i små 300 år i våbenproduktion frem til 1870, hvor 
geværfabrikken blev nedlagt. På stedet er der en lille udstilling af 
våben. Vi kører hjem over land gennem et frodigt terræn. 

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

 

 

 

Tur nr. A22-85 
Sommertur til Orø 
Onsdag den 29. juni kl. 10.00 - 17.00 
Vi kører en dejlig sommertur og tager færgen over til den hyggelige 
ø i Isefjorden, Orø. 
Vi kører rundt og ender hos Birte på Den Gode Viking til en god 
frokost. Eventuelt er der også mulighed for kaffe og kage hos Birte 
afhængigt af færgetiderne og interessen. 

Turens pris 90 kr. (turen 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22- 86** 

Sorø  
Mandag den 4. juli kl. 11.00 - 17.00 

Vi skal opleve Sorøs smukke natur og seværdigheder. 
Er der plads på båden sejler vi en tur på Sorø sø, og oplever de 
historiske omgivelser, og lader fantasien løbe tilbage til Absalon, 
Ingemann, Skjalm Hvide og mange andre, der har præget byens 
historie gennem tiderne. 
Ellers kører vi rundt om søen og videre til Tuelsø. 
Turens pris 130 kr. (Tager vi på sejltur er prisen Tur 50 kr. + 
sejltur 80 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere og dårligt gående. 
 

 
 
Tur nr. A22-87 
Haraldsted – Knud Lavards Kapel og Kors 
Tirsdag den 5. juli kl. 10.00 - 16.00 

Knud Lavards mindekors blev rejst i skovbrynet, hvor Knud 
Lavardsvej løber ind i Haraldsted Skov. Korset er et 4 meter højt 
kors af egetræ med en kobberbeslået tagdækning. 

I nærheden finder man ruinerne af Knud Lavards kapel. Ifølge 
historien sprang en kilde, hvor blodet dryppede på jorden. 
Kort efter begyndte der at ske mirakler ved kilden, miraklerne tog 
til og i 1170 blev Knud ophøjet til helgen af paven. 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. A22-88 

Aftentur - Dragør 

Onsdag den 6. juli kl. 17.00 - ca. 21.00.   
Vi håber på dejligt sommervejr og kører en tur ud i sommeraftenen 

og nyder den lyse tid. Vi finder et dejligt sted, hvor vi kan spise 
aftensmad, hvis vejret vil det, måske endda udenfor. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-89 

Frokost på Kudskehuset 

Fredag den 8. juli kl. 10.00 - 16.00 

Vi kører til Midtsjælland, nærmere bestemt Jystrup, her ligger 
Kudskehuset, som i gamle dage var varmestue 
for kudske, der kørte herskaber til visit på Skjoldnæsholm 
gods. 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

Tur nr. A22-90** 

Birkegårdens Haver 

Mandag den 11. 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-, dufte-, 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 150 kr. (tur 50 kr. entré til haven 100 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. A22-91 

Tisvilde og Rågeleje 

Tirsdag den 12. juli kl. 10.00 - 16.00 

Vi kører ad de små, skønne veje gennem Nordsjælland op til 
kystbyerne med de smukke gamle fiskerhuse og ikke mindst 
havnene, der stadig er hjemsted for mange fiskekuttere. 

Vi passerer Tibirke Bakker, og der hvor Tibirke Kirke ligger nu, var 
der i oldtiden en hedensk offerplads, som modtog mennesker ofre. 
Vi fortsætter til fiskerbyen Tisvildeleje og ser den lange sandstrand. 
Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi kan få en god frokost. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

 

Tur nr. A22-92 
Cafe Hammer Mølle 

Onsdag den 13. juli kl. 10.00 - 17.00 

Vi kører op langs Øresund og igennem Helsingør og når snart til 
Cafe Hammermøllen, hvor vi først ser deres lille udstilling af våben. 

Derefter nyder vi en god frokost i Caféen. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. A22-93 ** 

Fredensborg Slot og private have 

Mandag den 25. juli kl. 10.00 - 16.30  
Vi skal på rundvisning og se rammerne for regentparrets daglige 
liv. Kuppelsalen hvor Kronprinseparret dansede brudevals og se 
kirken med Per Kirkebys store loftsmaleri. 
Vi skal også udenfor og se dronningens nye årstidshave, urtehaven 
og Orangeriet. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr.+ entre 100 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere og man skal være godt 
gående. Det er ikke muligt at have rollator med ind på 
slottet. 
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Tur nr. A22-94  
Præstø 

Tirsdag den 26. juli kl. 10.00 – 17.00 
Byen Præstø er i dag en hyggelig lille handelsby. De gamle huse 
i Præstø snor sig i de velbevarede gamle gader, hvor man næsten 
kan   dufte    tiden. Der var engang hvor H. C. Andersen, Grundtvig 
og Thorvaldsen ofte gæstede egnen. Thorvaldsen lavede mange af 
sine berømte værker i et atelier, der stadig eksisterer, på Nysø 
Gods, som også er kendt for sin fine kunstsamling. 

 

Den nulevende internationalt anerkendte kunstner Jeppe Hein, som 

er vokset op på Præstø-egnen, står bag det underfundige 
springvand ved Præstø Havn. Fjorden er Præstøs hjerte. På havnen 
fornemmer man livet for 100 år siden, hvor skibe gik i fast rutefart 
lastet med brændsel, tømmer og landbrugsvarer til hovedstaden. 
Atmosfæren omkring fjorden og havnen oser af nostalgi og 
romantik. Skibene kommer her stadig, og med 300 pladser er 
havnen et paradis. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

  

Tur nr. A22-95 
Reersø 

Onsdag den 27. juli kl. 10.00 - 17.00 

Reersø var oprindelig en ø afskilt fra Sjælland. Reersø By emmer 
af original landsbyidyl med sine stråtækte huse, Den gamle Kro og 

de smukke gamle gårde fra 1700-tallet. 

Reersø er kendt for sit specielle kunstnermiljø og de haleløse katte. 

Vi ser os omkring og spiser en god frokost på Reersø Kro. 

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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


