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Hvad er Turtjenesten? 

Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere over 65 år 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 13. juli 2022 kl. 09.00– 13.00 og 

Tirsdag den 13. september 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. 
 
Læg dit navn og telefonnummer på vores telefonsvarer, og vi ringer 

tilbage. Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms. 

 

 

Herefter kan du tilmelde dig ture alle hverdage kl. 9.00 – 12.00 på 
telefon 41 27 39 97. 
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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 august og september 2022 plus 
tre ture på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
 
Onsdag den 13. juli kl. 9.00-13.00 på tlf. 41 96 11 03.  
 

Anden del af programmet 

Her kan du tilmelde dig to ture i oktober og november 2022 plus 
tre ture på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
 
Tirsdag den 13. september 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 

A22-96 14/15.10 Miniferie 
   

A22-97 01.08 Hillerød slot    

A22-98 02.08 Sandskulptur 
   

A22-99 03.08 Hundested 
   

A22-100 05.08 Hedehusene    

A22-101 08.08 Gilleleje    

A22-102 09.08 Sletten Havn    

A22-103** 10.08 Lejre    

A22-104 15.08 Sandskulptur    
A22-105 16.08 Kjøge Mini-by    

A22-106 17.08 Lyngby-Bagsværd    

A22-107 19.08 Glasmuseum    

A22-108 22.08 Aftentur    

A22-109 23.08 Bogø    

A22-110 24.08 Skovlyst    

A22-111 29.08 Ordrup Næs    

A22-112 30.08 Orø    

A22-113 31.08 Tegners museum    

A22-114 02.09 Hillerød    

A22-115 05.09 Tuse Næs    

A22-116** 06.09 Sejltur    

A22-117 07.09 Bagsværd Kirke    

A22-118 12.09 Amager rundt    

A22-119 13.09 Strids Mølle    

A22-120 14.09 Grundtvig Kirke    

A22-121 16.09 Aftentur    

A22-122 19.09 Hellerup    

A22-123 20.09 Korsør    

A22-124 21.09 Tystrup-Bavelse    

A22-125 26.09 Stegt flæsk    

A22-126** 27.09 Sejltur    

A22-127** 28.09 Rungstedlund    

A22-128 30.09 Thorsvang    
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 Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

Program 2. del 

A22-129 03.10 Aftentur 
   

A22-130 04.10 Holmegård    

A22-131 05.10 Gilleleje    

A22-132 10.10 Skælskør    

A22-133 11.10 Vejleå Kirke    

A22-134 12.10 Gl. Holtegård    

A22-135 17.10 Svinø    

A22-136 18.10 Esrum    

A22-137 19.10 Roskilde Fjord    

A22-138 24.10 Tystrup-Bavelse    

A22-139 25.10 Esrum    

A22-140 26.10 Løvfaldstur    

A22-141 28.10 Orø    

A22-142 31.10 Nordsjælland    

A22-143 01.11 Nivågård    

A22-144 02.11 Køge Museum    

A22-145 07.11 Blovstrød Kro    

A22-146 08.11 Træsko Museum    

A22-147 09.11 Øresundsakvariet    

A22-148 11.11 Kirppu    

A22-149 14.11 Køge    

A22-150 15.11 Løvfaldstur    

A22-151 16.11 Roskilde Domkirke    

A22-152 21.11 Toksværd 
   

A22-153 22.11 Holmens Kirke    

A22-154 23.11 Eftermiddagstur    

A22-155 25.11 Nisseland    

A22-156 28.11 Julefrokost    

A22-157 29.11 Rungsted Kro    

A22-158** 30.11 Louisiana    
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Første del af programmet 

 

Her finder du ture, som køres i august og september 
og miniferie i oktober 2022  

 

Du kan tilmelde dig til: 

 

2 ture og 

3 ture på venteliste 

 

Tilmelding: 

 

Onsdag den 13. juli 2022 

Kl. 9.00 - 13.00 

 

Telefon: 41 96 11 03 
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Tur nr. A 22- 96 
Miniferie Menstrup revyen (Det glade vanvid) 
Fredag den 14.-15. oktober 2022, kl. 9.00 – 16.00 

 
Vi kører til Menstrup kro, hvor der venter os 

en festlig aften. 

 

Revyshow og en 3 rettes menu 

Dinnermusik før og efter revyen til kl. 01.00 

Overnatning i eneværelse, samt morgenmad 

 

Prisen dækker: 
Revyophold 1295 kr. 
(i delt værelse er prisen 1000 kr./person) 
2 frokoster 200 kr. 
Tur 50 kr. 

Turens pris: 1650 kr.  
Husk penge til drikkevarer 

 
Tilmelding til Revyopholdet er bindende fra den 1. august 2022. 

 
Hvis man alligevel ikke kan deltage, kan man få et tilgode bevis på 
revyopholdet. 
Alle vil blive noteret på venteliste. 
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Tur nr. A22-97 
Hillerød slot, sejltur på Slotssøen  
Mandag den 1. august kl. 10.00 – 16.00 
Vi tager til Hillerød og spiser en lækker frokost og slutter dagen af 
med en sejltur med den lille færge på Frederiksborg Slots sø. Her 
får vi en anderledes flot udsigt fra vandet til det romantiske 
Frederiksborg Slot og Barokhavens kaskader og formklippede 
monogrammer.                                                                              
Turens pris 80 kr. (tur 50 kr. + sejltur 30 kr.)                  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-98 
Kongsted Kirke, Rønnede 
Tirsdag den 2. august 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 renæssance-
arbejde dateret tilbage til år 1600. 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 

Tur nr. A22-99 
Hundested Sandskulptur 
Onsdag den 3. august kl. 10.00 – 16.00 
Turen går til Hundested, hvor vi efter en dejlig frokost besøger 
sandskulptur festivalpladsen med de imponerende skulpturer. 
Temaet i år er ”Tidsrejsen-hvor vil du rejse hen?”. Hvis man har 
lyst, kan man spadsere hen til Glassmedjen ved havnen. 
Turens pris 105 kr. (tur 50 kr. + entre 55 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-100 

Hedehusene 

Fredag den 5. august kl. 10.00 – 15.00 

Hvorfor hedder det egentlig Hedehusene? Jo, for noget skulle 

husene jo hedde, nej spøg til side - vi kører til Hedehusene og 

omegn og finder et godt frokoststed. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. A22-101 

Gilleleje 
Mandag den 8. august kl. 10.00 - 16.00 

Vi kører langs strandvejen til Gilleleje hvor vi kigger lidt på havnen 
og spiser frokost. Bagefter kører vi videre langs kysten op til 
Nakkehoved fyr med en fantastisk udsigt. I klart vejr kan man se 
helt til Kullen Fyrtårn, der sammen med Nakkehoved viste vejen 
gennem Øresund. 
Turens pris 50 kr 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-102 
Sletten Havn 
Tirsdag den 9. august kl. 10.00 – 16.00 
Sletten er et idyllisk fiskerleje i den sydlige del af Humlebæk, hvor 
havnen er det naturlige centrum. 

Mere end 130 fiskerhuse og gamle forretninger som næsten alle i 
dag er privatboliger. Fiskehandel, sejlklub, bådebyggeri og kro 
ligger på havnen. Undervejs finder vi et sted at spise frokost. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-103** 

Skjoldungernes Kongsgård i Gl. Lejre  
Onsdag den 10. august kl. 10.00 - 16.00 
I dag kører vi 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. 
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. 

 
 

Tur nr. A22-104 
Hundested Sandskulptur 
Mandag den 15. august kl. 10.00 – 16.00 
Det er altid spændende at se hvilke nye skulpturer kunstnerne har 
fundet på. For 11. år i træk afholdes den Internationale 
Sandskulptur Festival i Hundested med temaet,  
”Tidsrejsen-hvor vil du rejse hen?”. Efter en dejlig frokost, besøger 
vi sandskulptur festivalens plads, hvor vi også kan nyde en kop 
kaffe eller en is. Hvis man har lyst, kan man spadsere hen til 

Glassmedjen ved havnen.                                                                          
Turens pris 105 kr. (Tur 50 kr. + entre 55 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-105 
Kjøge Mini-By. 
Tirsdag den 16. august kl. 10.00 – 16.00 
En oplevelse der appellerer til fantasien. Husene er tro kopier af de 
huse, der lå i Køge By i årene i 1865, men bygget i størrelsesorden 
1/10 af frivillige pensionister. Mange af Minibyens huse kan stadig 

ses og genkendes, hvis man går en tur i Køge By. 
Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-106 
Lyngby og Bagsværd sø  
Onsdag den 17. august kl. 10.00 – 16.00 
Vi håber på dejligt sommervejr til vores udflugt til Lyngby og 
Bagsværd sø. Vi kører rundt om søerne og måske er der tid og lyst 
til en lille gåtur i den smukke natur. Vi finder et dejligt sted i 
området til vores frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-107 

Hempel glasmuseum 
Fredag den 19. august kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører nordpå, nærmere bestemt Odsherred/Nykøbing Sjælland. 
Vi besøger Hempel glasmuseum og spiser frokost på den skønne 
restaurant Anneberg. 
Turens pris 130 kr. (tur 50 kr. + entre 80 kr.) 
ældresagen 70 kr.). Husk også penge til frokost og 
drikkevarer. 
 
 

 

Tur nr. A22-108 
Aftenspisning 

Mandag den 22. august kl. 17.00 - 21.00 
Vi kører en tur sydover til Ishøj havn og finder et godt sted at spise 
vores aftensmad. Under aftensmaden nyder vi udsigten over 
havnen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-109 

Bogø 
Tirsdag den 23. august kl. 10.00 - 17.00 
Bogø er en ø i Storstrømmen mellem Sjælland og Falster, som er 
forbundet med Sjælland via Farøbroen og en dæmning til Møn. 

Vi kører over Farøbroen til Bogø, og efter en lille tur rundt på øen, 
finder vi et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. På hjemturen 
tager vi over dæmningen til Møn og videre til Kalvehave. 

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

 

 
Tur nr. A22-110 

Skovlyst i Hareskoven og besøg hos Spangsberg 
Onsdag den 24. august kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører en tur gennem Hareskoven inden vi spiser frokost på 
Restaurant Skovlyst, der er et af Danmarks første mikrobryggerier. 
De byder på flere spændende øl sorter til frokost og evt. indkøb. 
På vejen hjem besøger vi Spangsberg Chokolade i Herlev. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. A22-111 

Ordrup Næs og Havnsø 
Mandag den 29. august 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 højeste punkt 
121m over vandet. Vi besøger også Havnsø, inden vi kører hjem. 
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. A22-112 
Orø 
Tirsdag den 30. august kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører nordvest på og tager færgen til Orø. 
Her kører vi en tur rundt på øen, og vi der har lyst kigger lige ind i 
den lille hyggelige kirke, hvis historie går tilbage til 1100-tallet. 
Vi spiser frokost på øen inden turen går hjem igen. 
Turens pris 95 kr. (tur 50 kr. + færge 45 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
Tur nr. A22-113 
Dronningmølle – Tegners Museum 
Onsdag den 31. august kl. 10.00 – 16.00 
Efter en dejlig frokost i området besøger vi Tejners Museum og den 
smukke skulpturpark i Dronningmølle. På dette tidspunkt af året 
blomstrer lyngen i parken, hvilket er et meget smukt syn.  
Terrænet i parken er kuperet. 
Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + entre 55 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

Tur nr. A22-114 
Hillerød 
Fredag den 2. september kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører en dejlig tur op til Hillerød, her går vi ikke på barrikaderne! 
Vi nøjes med at gå en tur i Slotsarkaderne og spiser frokost i 
Havehuset. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-115 

Tuse Næs ved Holbæk  
Mandag den 5. september kl. 10.00 - 16.00  
Tuse Næs er en halvø som ligger i Isefjorden, nord for Holbæk. Det 
er et natur rigt område med skove, enge og marker. Hovedbyen 
Udby ligger midt på halvøen. Her findes halvøens skole, sportshal, 
ridehal, lokalhistorisk arkiv og et medborgerhus. Udby kirke er fra 
1100-tallet og præstegården fra 1600-tallet hvor Grundtvig er 
opvokset. Præstegårdshaven har betydet meget for Grundtvig. 
Minderne fra barndomshjemmet fra haven og fra kirken med 
landsbyklokken blev et af de stærkeste islæt i hans digtning. Vi 

kører rundt på Tuse Næs og nyder den flotte natur. Herefter kører 
vi tilbage til Holbæk og spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A-22-116** 

Sejltur med M/S Friheden til Karrebæksminde. 
Tirsdag den 6. september 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, 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. 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 270 kr. 
(tur 50 kr. + sejltur 110 kr. + 2 stk luksussmørrebrød      
110 kr.) Husk også penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. A22-117 

Bagsværd Kirke og frokost i Rungsted 
Onsdag den 7. september kl. 10.00 - 16.00 
Vi besøger Bagsværd Kirke, tegnet af Jørn Utzon, som blev verdens 
berømt efter byggeriet af Sydney Operahus. 
Kirken er bygget i årerne 1973 - 1976 og erstattede den 
midlertidige kirke i Bagsværd. 
Orglet og det øvrige inventar har Utzon også tegnet, men 
Altertæppet og den øvrige udsmykning er udført af datteren Lin 
Utzon, som er både væver og keramiker. 
Siden finder vi et hyggeligt frokoststed. 

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

 

Tur nr. A22-118 
Amager rundt 
Mandag den 12. september kl. 10.00 - 15.00 
Vi kører Amager rundt til steder, som I måske ikke har set før, 
f.eks. alt det nye byggeri ved Amager strand, selve Strandparken, 
byggeriet i Ørestaden, Royal Arena samt Islands Brygge. Videre til 
Christianshavn, ad Kløvermarksvej til Holmen, Operaen og meget 
mere. Vi finder undervejs et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost.  

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

 

Tur nr. A22-119 
Strids Mølle 
Tirsdag den 13. september kl. 10.00 – 16.00 
Strids Mølle ligger ved den store mølledam mellem Buerup og 
Bjergsted. 
Strømmen omkring slusehuset er yngleplads for adskillige fugle. 
På dette sted er strømmen så stærk som næppe andre steder på 

Sjælland. 
Man føler sig hensat til en fos i Sverige. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-120 
Grundtvigs Kirke 
Onsdag den 14. september kl. 10.00 – 15.00 
Vores tur går til den imponerende Grundtvigs Kirke i Nordvest-
kvarteret, som er bygget til minde om Grundtvig. Byggeriet blev 
påbegyndt i 1921 og stod endeligt færdigt i 1940. Efter besøget 
spiser vi en dejlig frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-121 
Aftentur til Køge Bugt Kro 
Fredag den 16. september kl. 17.00 – 20.00 
Vi kører en tur til Køge Bugt Kro og nyder hinandens selskab og et 
godt aftensmåltid. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til aftensmad og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. A22-122 

Frokost i Hellerup 

Mandag den 19. september kl. 10.30 - 15.00 

Vi kører en tur til Hellerup og spiser vores frokost på Esters 
spisehus. Når vi er mætte og tilfredse, kører vi en tur i omegnen af 
København og nyder de nye områder langs Tuborg havn, 
Svanemøllen og Nordhavn.                                                  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-123 

Korsør 
Tirsdag den 20. september kl. 10.00 – 16.00 
I Korsørs gamle bydel findes, strategisk placeret ved den gamle 
indsejling til havnen, et fæstningsanlæg, som går helt tilbage til 
1100-tallet. Det store røde tårn står stadigvæk i sin fulde højde og 
er synligt langt omkring. Bag voldgraven kan man også se en af de 
store magasinbygninger opført i 1600-tallet. Flådestation Korsør 
som udgør en af den danske flådes to baser, har mange hundrede 
ansatte og er hjemsted for en stor del af søværnets skibe. 
Korsør har til alle tider været præget af at være det naturlige 

udgangspunkt for sejlads til Nyborg. I Algade finder man således 
Kongegården, som er en flere hundrede år gammel herskabelig 
bygning, opført med det formål for øje, at kongen og hans følge 
kunne have et komfortabelt sted at opholde sig, når man på rejse 
mod Fyn ventede på gunstigt vejr til sejladsen over Storebælt. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 
Tur nr. A22-124 

Tystrup-Bavelse Søerne 
Onsdag den 21. september kl. 10.00 - 16.00 
Mellem Sorø og Næstved kan man opleve fantastiske natur-
scenerier. 
Landskabet er så specielt og værdifuldt, at det blev delvis fredet 
allerede i begyndelsen af 1960erne. Her forvandler det blide 
sjællandske landbrugsland sig til et istidslandskab med bakker, 
ældgammel skov, søer og Danmarks længste å, Susåen. 
Efter rundturen finder vi et godt sted til frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-125 

Haraldsted sø og stegt flæsk i Ringsted 

Mandag den 26. september 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. A22-126** 
Sejltur fra Næstved til Enø 
Tirsdag den 27. september kl. 10.00 – 16.00 
M/S Friheden er et hyggeligt skib, som ligger i Næstved Havn. 
Her kan du stille og roligt læne dig tilbage, mens kanalens bredder 
underholder dig med 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. 
Herefter lægger skibet til ved eventyrslottet Gavnø. Efter et kort 
ophold fortsætter vi ud på den smukke Karrebæk Fjord mod 
Karrebæksminde, hvor der lægges til ved Fiskehuset Enø.. 
Friheden er indrettet, så du både kan nyde turen udenfor på 
dækket, eller indenfor ved små borde. Frokosten spises ombord. 
Turens pris 270 kr. (tur 50 kr. + sejltur kr. 110 + 2 stk. 
luksus smørrebrød 110 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. A22-127** 
Rungstedlund 
Onsdag den 28. september kl. 10.00 – 16.00 
Vi besøger den verdensberømte forfatterinde Karen Blixens hjem, i 
Rungsted, som står, som hun indrettede det, da hun flyttede ind i 
1931, med smukke møbler og friske blomster overalt. Vi spiser 
frokost på restaurant the Captain. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entre 100 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tur nr. A22-128 
Thorsvang 
Fredag den 30. september kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører sydpå til Møn, hvor vi besøger samlermuseet Thorsvang. 
Her oplever vi ” en verden af i går, ting og sager fra dengang 
farmor var ung”. Vi spiser dejlig frokostbuffet på Cafe Tot. 
Turens pris 260 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr. + buffet 150 
kr.)  
Husk også penge til drikkevarer. 
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2.del af programmet: 

 

Her finder du ture, som køres i oktober og november 
2022 

Du kan tilmelde dig til: 

 

 

 

2 ture og 

 

3 ture på venteliste 

 

Tilmelding:  

 

 

Tirsdag den 13. september 2022 

 

Kl. 9.00-13.00 

 

Telefon: 41 96 11 03 
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Tur nr. A22-129 

Aftentur Rungsted havn 
Mandag den 3. oktober kl. 17.00 - 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 menu kortet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-130 

Holmegård Værk 
Tirsdag den 4. oktober kl. 10.00 – 16.00 
Med fokus på design og kunsthåndværk, byder Holmegård Værk på 
kulturhistoriske oplevelser. Bl.a. er der faste udstillinger som 
Glasværkstedet – Designernes bord – Kähler-samlingen – 
glassamlingen m.m. Videre er der en omvisning som omhandler 
Picassos drøm om at skabe værker, der var tilgængelige for alle. 

Vi spiser frokost på Holmegård værket. 

Turens pris 200 kr. (Tur 50 kr. + entre 150 kr.) 

Med Ældresagen eller Politiken plus er entreen 115 kr. Husk 

medlemskort.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-131 

Gilleleje 
Onsdag den 5. oktober kl. 10.00 - 17.00 
Vi kører en dejlig efterårstur til hyggelige Gilleleje i Nordsjælland. 
Vi kigger indenfor i Røde Kors butikken inden vi spiser frokost. 
Siden tager vi på havnen, hvor der bliver lejlighed til at købe lidt  
fisk med hjem, inden den smukke tur hjem til Amager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-132 

Skælskør og Borreby slot 
Mandag den 10. oktober 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, det skyldes de mange kunstnere, som har slået 
sig ned her. Der er mange gallerier samt Guldagergård, et 
internationalt keramikcenter. Skælskør har en smuk omegn med 
bl.a. Borreby Slot og Kobæk Strand.  

Borreby Slot er en befæstet herregård i Magleby. Godset omtales 
første gang i 1345, er opført ved et dobbelt voldsted og omfatter et 
areal på 676 hektar land. 

I 2012 blev dørene slået op for Borreby Teater der er opført i en 
lade bygget af Christian Friis i 1593.  
Undervejs spiser vi frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. A22-133 

Vejleå Kirke, Ishøj 
Tirsdag den 11. oktober kl. 10.00 - 15.00 
Vejleå Kirke ligger i Ishøj Sogn i Ishøj Kommune. 
Kirken er tegnet af Wohlert Arkitekter og opført 1995-97. Den blev 
indviet søndag den 30. november 1997, 
I Vejleå Kirke er det Peter Brandes der har stået for al udsmykning. 
Glasmosaikker, skulpturer og kirkesølvet er udformet af 
kunstneren. 
De seks store glasmosaikker er umiddelbart den mest 
overvældende del af udsmykningen, ikke bare i kraft af deres 
størrelse – hver rude er 22,5 kvm. Men især på grund af virkningen 
der opstår, når lyset bryder igennem det farvede glas. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-134 
Gl. Holtegård 
Onsdag den 12. oktober kl. 10.00 – 16.00 
Vi besøger Gl. Holtegaard og deres udstilling Mad, Mad, Mad – i 
barok og samtidskunst. Udstillingen afbilder mad og består af mad, 
set gennem kunstens prisme. Bl.a. nogle barokke malerier, indlånt 
til denne udstilling. Efter denne udstilling trænger vi sikkert til en 
god frokost, som vi spiser i området. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + entre 65 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

Tur nr. A22-135 

Svinø 
Mandag den 17. oktober kl. 10.00 - 16.30 

Området, der tidligere var en ø, der hørte under Gavnø, blev i løbet 
af det 19.årh. landfast med det øvrige Sjælland, og 
fæstebønderne på området overtog selv jorden. Havet omkring 
stranden er lavt, så vandet er typisk lidt varmere end 
ved Østersøen. Svinø Kirke, som blev opført i år 1900, er bygget 

som en traditionel landsbykirke fra middelalderen. Svinø Kirkegård 
blev valgt til begravelsesplads for 'nedstyrtede fjendtlige flyvere'. 
62 britiske flyvere ligger begravet på kirkegården. De 46 
amerikanske flyvere, der også blev begravet her, er senere blevet 
ført hjem. I 1950 blev Mindelunden for de faldne flyvere indviet.   
Vi besøger kirken og kirkegården. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-136 

Esrum Kloster 
Tirsdag den 18. oktober kl. 10.00 – 16.00 
Esrum Kloster og Møllegård ligger nord for Esrum Sø i et skønt 
landskab med skov og enge. Stedet emmer af atmosfære og 
stemning og trækker tråde helt tilbage til middelalderen. På 
klosteret kan man besøge udstillingen på 1. og 2. sal samt ligeledes 
besøge butikken, der sælger klosterprodukter og masser af lokale 
varer 

Turens pris 135 kr. (tur 50 kr. + entre 85 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
Tur nr. A22-137 

Roskilde Fjord og Arresø 
Onsdag den 19. oktober kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører en flot tur langs Roskilde Fjord til Hundested og langs 
Hesselø Bugt til Liseleje og Asserbo. Vi finder et hyggeligt 
frokoststed undervejs. Turen hjem går til dels langs Arresø. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. A22-138 

Rundt om Tystrup/Bavelse søerne 
Mandag den 24. oktober kl. 10.00 – 16.00 
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. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-139 
Esrum Kloster 
Tirsdag den 25. oktober kl. 10.00 - ca. 17.00 
Esrum Kloster og Møllegård er et kulturhistorisk museum 
oplevelsesattraktion ved Esrum Kloster i Nordsjælland. På stedes 
findes en udstilling om Cistercienserordenen og klosterets historie 
samt en klosterhave med forskellige lægeurter. 
Turens pris 135 kr. (tur 50 kr. + entre 85 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

 

Tur nr. A22-140 
Løvfaldstur 
Onsdag den 26. oktober kl. 10.00 – 14.30 
Vi kører en tur til Nordsjælland og nyder de smukke farver, som 
skoven har på dette tidspunkt. Hvis vejret tillader det, kan vi også 
gå en lille tur. 
Vi spiser en dejlig frokost undervejs. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

 
Tur nr. A22-141 
Orø 
Fredag den 28. oktober kl. 10.00 – 17.00 
Vi slutter efteråret af med at tage en tur til Orø. 
Vi spiser frokost på Den gæve viking. 
Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + færge 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-142 

Fra slot til slot 

Mandag den 31. oktober kl. 10.00 - 16.30 
Vi kører en tur til Kongernes Nordsjælland. Op langs strandvejen og 
ser Kronborg Slot. Fæstningen fra Frederik 2.’s tid. 

Her i Helsingør spiser vi frokost. 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. Derefter følger vi kongevejen og kører til Fredensborg Slot 
som er Dronning Margrethes sommerresidens. Til sidst skal vi se 
Christian 4.’s pragtslot i Hillerød, Frederiksborg Slot. Der bliver kun 

tid til at se slottene udefra. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

Tur nr. A22-143 

Nivågård Malerisamling 
Tirsdag den 1. november kl. 10.00 – 16.00 
Vi besøger i dag Nivågård. Museets samlinger rummer malerier fra 

renæssancen og baroktiden samt værker fra den danske guldalder. 
Til efteråret er der en særudstilling om en italiensk meget berømt 
kvindelig maler ved navn Sofonisba Anguissola fra renæssancen, 
som bestemt skulle være en oplevelse at se. 

Turens pris 50 kr. Røde Kors har gratis adgang. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-144 

Køge Museum og Marked ** 
Onsdag den 2. november kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører til Køge for at besøge Museet, hvor vi kan opleve den 
spændene udstilling: Vølver, Guld og Guder af Jim Lyngvig. Der er 
også onsdagsmarked på torvet. 
Bagefter finder vi et hyggeligt frokoststed. 
Turens pris 50 kr. + entre 90 kr. (70 kr. for Ældresagen) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 

Tur nr. A22-145 

Blovstrød Kro  
Mandag den 7. november kl. 17.00 - 21.00 
Vi kører nordpå mod Lillerød, til Blovstrød, som er en kro fra 
starten af 1700-tallet. I 1772 fik kroen status af kongelig 
privilegeret, som betyder, at kroen forpligtede sig til altid at finde 
en plads, hvis folk af adelen skulle lægge sin vej forbi. Da Allerød 
Slot ikke ligger langt fra Blovstrød Kro fandt Frederik d. 7 også stor 
nytte af at kunne nyde sin frokost i fred og ro, inden han lagde 
vejen forbi sin elskerinde på vej mod kongens København. Vi 

vælger selv, hvad vi har lyst at spise fra det velassorterede 
menukort. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. A22-146 
Træsko Museum 

Tirsdag den 8. november kl. 10.00 – 16.00 
Træskomuseet er et arbejdende værksted, her kan du se hvordan 
træskomanden arbejder. 

Vi er velkommen ind for at se og høre mere, bl.a. lokale kunstnere, 
der udstiller deres værker her, og museet byder på en kop kaffe.   
Turens pris 50 kr.                                                                
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-147 
Øresundsakvariet Helsingør 
Onsdag den 9. november kl. 10.00 – 16.00 
Vi besøger Øresundsakvariet i Helsingør, som er et mindre 
saltvandsakvarium. Her får man indblik i den fantastiske ukendte 
verden, som udfolder sig på bunden af de danske have og fjorde. 
Vi spiser frokost i Helsingør. 
Turens pris 130 kr. (tur 50 kr. + entre 80 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. A22-148 
Roskilde/Kirppu 
Fredag den 11. november kl. 10.00 – 16.00 
Julen nærmer sig, så vi besøger Kirppu genbrug. 
Måske vi finder en gave eller to. 
Vi spiser frokost på restaurant Upstairs. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. A22-149 

Køge - genbrug  
Mandag den 14. november kl. 10.00 - 15.00 
Nu må det vist være på tide med en tur i genbrugsbutikker. Vi 
kører til Køge og ser, om vi kan finde noget, som vi absolut må eje. 
Vi besøger et par stykker, som ligger meget tæt på hinanden. Vi 
skal selvfølgelig også nyde en dejlig frokost.                        
Turens pris 50 kr.                                                                
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-150 

Løvfaldstur 
Tirsdag den 15. november kl. 10.00 – 16.00 
Efteråret er kommet og alle de gyldne farver står smukt i naturen. 
Vi kører til Boserup Skov ved Roskilde og nyder de smukke 
efterårsfarver omkring Roskilde Fjord og finder et hyggeligt sted at 
spise frokost 

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

  

 

 
Tur nr. A22-151 

Roskilde Domkirke 
Onsdag den 16. november kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører til Roskilde, hvor vi besøger en af Danmarks vigtigste og 
smukkeste kirker.  
Derefter spiser vi frokost i Pipers Hus i Byparken. 
På vej hjem kører vi omkring Roskilde Fjord. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. A22-152 

Mandag den 21. november kl. 10.00 - 16.00 
Toksværd Planteskole-juleudstilling 
Nu er det tid til juleplanter og julepynt. Vi kører til Havecentret i 
Toksværd, hvor de har alverdens ting og sager. Det er virkelig en 
oplevelse værd at se den flotte juleudstilling. Bagefter kører vi til 
”billig blomst” hvor der også mulighed at købe planter og julepynt. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-153 
Holmens Kirke. 

Tirsdag den 22. november kl.  10.00 – 15.00 
Siden Christian IV i 1619 ombyggede Frederik II´s gamle 
ankersmedje til kirke, har Holmens Kirke fungeret både som 
almindelig sognekirke og som kirke for søværnet. Det sidste er 
ydermere symboliseret ved, at Holmens Kirke som den eneste kirke 
i Danmark ligger direkte ud til vand. 
Som kirke i hjertet af København danner Holmens Kirke ramme om 
såvel gudstjenester som kirkelige handlinger og andre aktiviteter, 
koncerter, begivenheder i kongehuset og markeringen af forskellige 

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

 

Tur nr. A22-154 
Eftermiddagstur 
Onsdag den 23. november kl. 13.00 – 17.00 
Vi starter med at køre til det Gyldne Brød i Vallensbæk og drikker 
kaffe og nyder en eller flere af deres dejlige kager. Bagefter kører 
vi til Anchers Havecenter i Greve, hvor vi kan beundre deres altid 
meget flotte juleudstilling med alskens kugler og smukke 

dekorationer, som naturligvis også kan købes med hjem.    
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til kaffe og kage. 
 
 
 
Tur nr. A22-155 
Nisseland 
Fredag den 25. november kl. 10.00 – 16.00 
V følger i nissernes spor, helt op til eventyrlandet Nisseland. 
Her venter os en magisk oplevelse, som fryder både øre og øjne. Vi 

spiser frokost i Nisseland. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entre 95 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A22-156 

Julefrokost 
Mandag den 28. november kl. 11.00 - 15.00 

Så bliver det igen tid til at ønske hinanden god jul. 
Vi kører i 2 biler ud til sejlklubben Mellemfortet/Sydhavnen og 
spiser julefrokost.  
Det er en af de ældste sejlklubber i Sydhavnen.  
Betjeningen er behagelig og maden god og prisen rimelig. Vi nyder 
maden med en fin udsigt til Sluseholmen. 
Turens pris 215 kr. (tur 50 kr.+ frokost 165 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

 

 

 

 

Tur nr. A22-157 

Frokost på Rungsted Kro 
Tirsdag den 29. november kl. 10.00 – 16.00 
Der har været en kro i Rungsted igennem århundreder. Den ældste 
skriftlige kilde om kroen er fra begyndelsen af 1500-tallet. 

Rungsted Kro er blandt de 41 kroer i landet, der må kalde sig 
”Kongekronekro”. Det kan man, når man har haft et kongeligt 
privilegium og når bygningerne fremstår som mindst 106 år gamle 
og er godkendt i rigsarkivet.  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. A22-158** 

Louisiana 
Onsdag den 30. november kl. 10.00 - 16.00. 
Vi kører til Humlebæk for at besøge Louisiana, som har den  
faste udstilling plus to særudst.: Malerier, skulpturer, video og 
installationer af Alax Da Corte og "Neue Sachlichkeit" Weimar 
Republikken (Tyskland) i 1920erne. Frokost i Louisiana`s Cafe. 

Turens pris 50 kr. Entré gratis for Røde kors. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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