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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. november 2019 kl. 09.00 - 14.00 og  
Torsdag d. 16. januar 2020 kl. 09.00 - 14.00 
 
På telefon 41 96 11 03 – som er en telefonsvarer. I vil blive ringet 
op i den rækkefølge, opkaldet er registreret. 

 
Læg dit navn og telefonnummer på vores telefonsvarer, og vi ringer 
tilbage. 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.  
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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. 
 
Program delt i to. 
For at sikre at så mange som muligt får glæde af vores ture, har vi opdelt 
programmet i to dele. 
Første del af programmet 
Her kan du tilmelde dig to ture i december 2019 og januar 2020 plus 
tre ture på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen torsdag 21. 
november kl. 9.00 - 14.00 på tlf. 41 96 11 03 
Anden del af programmet 

Her kan du tilmelde dig to ture i februar og marts 2020 plus tre ture 
på venteliste. Dette gør du på tilmeldingsdagen, torsdag d. 16. januar 
kl. 9.00 - 14.00 på tlf. 41 96 11 03 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 
 
Start- og sluttidspunkter 
Vores ture har forskellig længde. Det starttidspunkt, som står i 
programmet, er det tidspunkt, hvor den første deltager bliver hentet. Vi 
bruger derefter typisk 30-45 minutter på at hente de resterende 

deltagere til turen. Sluttidspunktet er det 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 
Program 1. del 

A19-161 02.12 Julefrokost Lynge 
Kro 

   

A19-162 03.12 Nisseland i Mørkøv    

A19-163 04.12 Nordatlantens 
Brygge 

   

A19-164 06.12 Møllebækkens 
Købmandsgaard 

   

A19-165 09.12 Toksværd 

Planteskole 

   

A19-166 10.12 Mosede Fort    

A19-167** 16.12 Jul i Birkegårdens 
Haver 

   

A20-01 06.01 Amager, Ørestaden 

og Christianshavn 

   

A20-02 07.01 Helsingør, M/S 

Museet for Søfart 

   

A20-03 08.01 Eremitageslottet    

A20-04 13.01 Aftenspisning    

A20-05 14.01 Holbæk, Tveje 

Merløse Kirke 

   

A20-06 15.01 Gilleleje    

A20-07 17.01 Skomuseet    

A20-08 20.01 Valby og 
Carlsbergbyen 

   

A20-09 21.01 Gilleleje, togtur 
med Grisen 

   

A20-10 22.01 Østerbro, Nordhavn    

A20-11 27.01 Kattinge, Gevninge 
og Svogerslev 

   

A20-12 28.01 Heerings Gård    

A20-13 29.01 Roskilde    

A20-14 31.01 Ud i det blå/hvide    
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 
Program 2. del 

A20-15 03.02 Lynge Kro    
A20-16 04.02 Helsingør-

Helsinborg 
   

A20-17 05.02 Ringsted, Sct. 
Bendts Kirke 

   

A20-18 10.02 De ny områder i 

Sydhavnen 

   

A20-19 11.02 Kastrup Kirke    

A20-20 12.02 Køge Torvedag    

A20-21 14.02 Hirschprungs 
Samling 

   

A20-22 17.02 Aftenspisning Café 
Lindevang 

   

A20-23 18.02 Vedbækfundene    

A20-24** 19.02 Rungstedlund    

A20-25 24.02 Karise    

A20-26 25.02 Willumsens 

Museum 

   

A20-27 26.02 Rødvig    

A20-28 28.02 Planetarium    

A20-29 02.03 Tissø og Buerup    

A20-30 03.03 Køge Byhistorisk 
Museum 

   

A20-31 04.03 Amager rundt    

A20-32 09.03 Korsør    

A20-33 10.03 Storm P. Museet    

A20-34 11.03 Helsingør    

A20-35 13.03 Louisiana    

A20-36 16.03 Aftenspisning 

Restaurant Kreta 

   

A20-37 17.03 Bromølle Kro    

A20-38 18.03 Stevns Klint    

A20-39 23.03 Bregentved og 
Rødvig 

   

A20-40 24.03 Cisternerne    

A20-41 25.03 Esrum Sø og 
Fredensborg 

   

A20-42 27.03 Designmuseum 

Danmark 

   

A20-43 30.03 Svinø    

A20-44 31.03 Lumsås Mølle    
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Første del af programmet 
 

 

Her finder du ture, som køres i december 2019 og 

januar 2020  
 

Du kan tilmelde dig til: 

 
2 ture og 

3 ture på venteliste 

 
 

Tilmelding: 
 

Torsdag d. 21. november 2019 
Kl. 9.00-14.00 

 

Telefon: 41 96 11 03  
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Tur nr. A19-161 
Julefrokost Lynge Kro 
Mandag d. 2. december kl. 10.00-16.00 
Vi holder julefrokost på Lynge Kro med god mad, julehygge og stor 
julebuffet, og ikke mindst socialt samvær med andre bydele.  
Turens pris 225 kr. (tur 50 kr. + 175 kr. for julebuffet) 

Husk også penge til drikkevarer. 

 
Tur nr. A19-162 
Nisseland, Mørkøv 

Tirsdag d. 3. december kl. 10.00-16.00 
Vi spiser frokost på Bromølle Kro og kører derefter til Nisseland og ser 
på den flotte udstilling samt nissernes legetøjsbutik. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A19-163 
Nordatlantens Brygge 
Onsdag d. 4. december kl. 10.00-16.00 
Nordatlantens Brygge er det gamle Pakhus hvor Grønland, Island og 
Færøernes repræsentationer er samlet. Her er der udover kontorer 
også udstillingslokaler og en lille butik med produkter fra Nordatlanten. 
Se udstillingen ”Isen er usikker”, med fotografier af Ragnar Axelsson og 
Carsten Egevang. De to fotografer har rejst i de fjerneste egne af 
Grønland og dokumenteret forholdene for de mennesker, der lever der. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
Tur nr. A19-164 
Møllebækkens Købmandsgaard  
Fredag den 6. december kl. 10.00–16.00 

Møllebækkens Købmandsgaard er et levende museum og butik anno 
1908. Her er friskmalet chokoladekaffe, hjemmeblandet te, klippeark, 
legetøj, julepynt, håndlavede sæber, med andre ord JUL. 
Efter at vore øjne er blevet mætte, er det tid til, at vore maver også 
bliver mætte. Vi finder et dejligt sted at spise. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-165 
Toksværd Planteskole - Juleudstilling  
Mandag den 9. december kl. 10.00–16.00 
Så 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.  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. A19-166 
Mosede Fort 
Tirsdag d. 10. december 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 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 rabat. 
Turens pris 140 kr. (tur 50 kr. + entré kr. 90 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A19-167  
Jul i Birkegårdens Haver 
Mandag den 16. december kl. 14.30–21.00 
Vi skal på aftentur til Birkegårdens haver, hvor vi skal nyde vores 
varme mad ”svinekam med kartofler og rødkål”. Når mørket falder på, 
og lysene bliver tændt i den Engelske Have, skal vi ud og opleve noget 
eventyrligt, vi går en tur rundt i haven og lader oplevelsen forplante 
sig. Når vi har fået nok af oplevelsen, kører vi hjemad. 
Den engelske have er oplyst af varmhvide lys. Derfra kan vi gå til 
dyreområdet, som er oplyst i glade julefarver. Sandhaven overfor 

caféen bliver rød og gylden, og der er helt nyt snelandskab i 
Meditationshaven. Det er som at være midt i et eventyr, når mørket 
har sænket sig, og lysene bliver tændt kl. 17. 
Turens pris 255 kr. (tur 50 kr. + entré 70 kr. + menu 135 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer og evt. kaffe og ris á la mande. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere 
 
 
 
 

*** Glædelig jul og godt Nytår *** 
 

 
  



Amager og Christianshavn  December 2019, januar, februar og marts 2020 

 

 

10 
 

Tur nr. A20-01 
Amager, Ørestaden og Christianshavn 
Mandag den 6. januar kl. 10.00-15.00 
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, Margrethe-
holm, Amagerbakke, 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. A20-02 
Helsingør, M/S Museet for Søfart 
Tirsdag den 7. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Helsingør og ser udstillingen ”Frihedens Værksted”, som 
sætter fokus på livet og rejserne med Nordkaperen. På udstillingen kan 
man bl.a. opleve klip fra rejserne med Nordkaperen og ikke mindst en 
række af Troels Kløvedals private ejendele. Udstillingen er lavet i 
samarbejde med Troels Kløvedal og Naturhistorisk Museum i Århus. 
Troels Kløvedal nåede at se udstillingen inden, han døde i december 
2018. Vi finder et hyggeligt sted til en frokost. 
Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + entré 120 kr.) 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-03 
Eremitageslottet 
Onsdag d. 8. januar kl. 10.30-15.30 
Vi kører en tur til Dyrehaven ved Klampenborg. Om onsdagen er det 
muligt at kører helt hen til Eremitageslottet, som blev opført som 
kongelig lystslot til Kong Christian 6. i 1734. Vi kan se slottet udefra og 

nyde omgivelserne i den naturskønne dyrehave. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. A20-04 
Aftenspisning 
Mandag den 13. januar kl. 16.30-20.30 
Vi tager til Tåstrup og spiser aftensmad på Bistro Cassandre. 
De har et varieret menukort til meget rimelige priser. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-05 
Holbæk Tveje Merløse Kirke 

Tirsdag den 14. januar kl. 10.00-16.00 
En af Sjællands ældste kirker med tvillingetårne, som er opført ca. 1150. 
På kirkegården ligger to besætningsmedlemmer fra Royal Air Force 
begravet. De styrtede ned på vej tilbage til England under 
2.verdenskrig. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-06 
Gilleleje 
Onsdag d. 15. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur langs Strandvejen til Nordsjælland. Her finder vi et 
dejligt sted at spise i Gilleleje. Vi kan gå en tur på havnen og se om, 
der er noget, der frister hos fiskehandleren. Bagefter kører vi til 
Nakkehoved Fyr. I klart vejr kan man se helt til fyrtårnet i Kullen, der 
sammen med Nakkehoved Fyr viser vejen gennem Øresund.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
Tur nr. A20-07 
Skomuseet 

Fredag den 17. januar kl. 10.00-16.00 
Hvis du er nysgerrig på, hvor skoen trykker, så tag med til 
Skomagernes hus. Her får vi en historisk rundvisning i skoens historie - 
oveni dette en kop kaffe/te og en småkage.  
Vi medbringer selv smørrebrød, som vi køber et godt sted, øl og vand 
kan vi købe på museet til 10 kr. stk. 
Turens pris 80 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 30 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A20-08 
Valby og Carlsbergbyen 
Mandag den 20. januar kl. 10.00–15.00 
Vi kører en tur til Carlsberg-byen og ser de nye bygninger, som er 
skudt op på den gamle Carlsberg-grund. Vi kører forbi Jesus kirken, 
som blev opført med det formål, dels at være den smukkeste kirke i 
København og dels være en kirke til ære for familien Jacobsen. 
(Desværre lukket mandage). Efter at grønttorvet er nedlagt, er der 
skudt en masse nye bygninger op i det området. Vi kører gennem 
Vestre Kirkegård. 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
Tur nr. A20-09 
Gilleleje togtur med Grisen 
Tirsdag d. 21. januar kl. 10.00–17.00 
Vi skal på denne tur have en ny oplevelse. Vi kører til Hillerød og stiger 
på Grisen til Gilleleje. Det skulle gerne give en anden oplevelse af 
kørsel gennem landskabet. Vores chauffør kører bilen til Gilleleje, så 
den er klar til hjemtransporten. 
Frokosten spiser vi på en af restauranterne i Gilleleje. 
Hvis du har et seniorkort eller et rejsekort så husk at tage det med. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til togbillet, frokost og drikkevarer.  
 
Tur nr. A20-10 
Østerbro Nordhavn 
Onsdag d. 22. januar kl. 10.30-15.30 
I dag skal vi se på de nye områder i Nordhavn. Frihavnen er blevet 
forvandlet til et stort område, hvor boliger har erstattet industrihavnen. 
Lüders Parkeringshus med konditaget, den gamle silo er bygget om til 

luksusboliger med en restaurant på toppen. Vi kører også en tur ud til 
den nye krydstogtterminal og forbi den Internationale skole. Her åbner 
to nye metrostationer til foråret i forlængelse af Cityringen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. A20-11 
Kattinge, Gevninge og Svogerslev 
Mandag den 27. januar kl. 10.00–16.00 
Vi kører en tur mod Roskilde og nyder naturen gennem Boserup skov til 
Kattinge Landsby, som ligger ved Kattinge Vig og videre til halvøen 
Bognæs, som er den inderste del af Roskilde Fjord. 
Vi kører gennem landsbyen Gevninge og den lidt større by Svogerslev. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. A20-12 
Heerings Gård 
Tirsdag den 28. januar kl. 10.00–16.00 
Købmandsgården er fra 1785 og er en tidsmaskine, der rummer et 
enestående stykke dansk kulturhistorie. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-13 
Roskilde 
Onsdag d. 29. januar 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. A20-14 
Ud i det blå/hvide 
Fredag den 31. januar kl. 10.00–16.00 

Vi kører en tur ud i ”det blå, det hvide, eller det grå”. Men vejret blæser 
vi på, for dejlig frokost det skal vi spise og give maven en skøn 
surprice. 
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 i februar og marts 2020  
Du kan tilmelde dig til: 

 

2 ture og 
3 ture på venteliste 

 

 
Tilmelding: 

 
Torsdag d. 16. januar 2020 

Kl. 9.00-14.00 
 

Telefon: 41 96 11 03 
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Tur nr. A20-15 
Lynge Kro 
Mandag d. 3. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur ud i vinterlandskabet forbi Ganløse Egede og Bastrup sø 
og spiser frokost på Lynge Kro, en kro, som har været kongelig 
privilegeret siden 1721. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-16 

Helsingør-Helsingborg 
Tirsdag d. 4. februar kl. 10.00–16.00 
Vi kører til Helsingør, hvor vi hopper på færgen Aurora til Helsingborg. 
Vi sejler frem og tilbage 2 gange, hvor vi spiser frokost og hygger med 
kaffe og kage. Når vi er steget i land i Helsingør, går turen hjemad. 
Turens pris 190 kr. (tur 50 kr. + færge/mad 140 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. (Husk også Pas eller ID) 
 
Tur nr. A20-17 
Ringsted Sct. Bendts Kirke 
Onsdag d. 5. februar kl. 10.00-16.00 
Kirken var i middelalderen klosterkirke for Benedictinermunkene i 
Ringsted Kloster. Den oprindelige frådstenskirke blev opført i 1080. Den 
nuværende teglstenskirke blev indviet ved den store kirkefest i 1170, 
hvor Knud Lavard blev helgenkåret. Kirken var Valdemarernes 
gravkirke fra 1182-1341. En kopi findes i kirken. En knælende munk i 
sort nederst på Ringsteds byvåben er efter al sandsynlighed Sct. Bendt. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
Tur nr. A20-18 

De nye områder i Sydhavnen 
Mandag d. 10. februar kl. 10.00-15.00 
Vi kører ud og ser de nye områder i Sydhavnen: Sluseholmen, 
Teglholmen, Havneholmen, Teglværkshavnen og Enghave Brygge. Vi 
kommer også tæt på H.C. Ørstedværket. Vi finder et hyggeligt sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 



Amager og Christianshavn  December 2019, januar, februar og marts 2020 

 

 

16 
 

Tur nr. A20-19 
Kastrup Kirke 
Tirsdag d. 11. februar kl. 10.00-15.30 
Kirken er mere end 100 år gammel, hvilket ikke falder en i øjnene, når 
man tager et vue ind i kirken. Kirken gennemgik en større ombygning i 
1971-72. kirkerummet blev udsmykket af billedhuggeren Svend Wiig 
Hansen. En meget moderne udsmykning. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. A20-20 
Køge Torvedag 
Onsdag d. 12. februar kl. 10.00-16.00 
Vi tager en tur til Køge og besøger det store marked på torvet. Boderne 
har årstidens grøntsager, diverse blomster, fiskeforretning, 
osteforretning og en dejlig bager. Køge er en ældre købstad med en 
række gamle byhuse. Kirken er opført i 1250-1300 og er byens 
vartegn. Danmarks ældste bindingsværkshus, som er opført i 1527, 
ligger tæt på kirken. Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
Tur nr. A20-21 
Hirschsprungs samling 
Fredag den 14. februar kl. 10.00–16.00 
Nu hvor vi har lagt jul og nytår bag os, er det tid til at besøge den 
Hirschsprungske samling. 
Dette kunstmuseum, som blev grundlagt af tobaksfabrikant Heinrich 
Hirschsprung, bugner af dansk kunst fra 1800 tallet. 
Guldalder- og skagensmalerne pryder væggene i museets fine rum, 
som er møbleret med genstande fra kunstnernes liv. 

Frokost spiser vi i Hellerup.  
Der er rabat for medlemmer af ældresagen. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entré 95 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A20-22 
Aftenspisning Café Lindevang 
Mandag d. 17. februar kl. 16.30-20.30 
Cafe Lindevangs historie føres tilbage til 1938, hvor caféen åbnede med 
noget anderledes indretning end i dag. Der gik bl.a. en vindeltrappe op 
til lejlighed ovenpå, og der var opstillet en kakkelovn i lokalet, som 
gæsterne kunne varme sig ved. Det fortælles, at en af de første 
succeser på spisekortet var en svingende portion biksemad med to 
spejlæg til bare 60 øre. John Hansen og Carsten Jensen overtog Café 
Lindevang den 1. marts 2007, og de driver restauranten videre med 

respekt for de gamle traditioner. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-23 
Vedbækfundene 
Tirsdag d. 18. februar kl. 10.00–16.00 
Vedbæk-fundene stammer fra den sene jægerstenalder for 7.000 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. + entré 20 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 

Tur nr. A20-24  
Rungstedlund 
Onsdag d. 19. februar kl. 10.00-16.00 
Turen går til Rungsted, hvor vi skal besøge Karen Blixens museum, 
hvor hun voksede op. Karen Blixen tilbragte også mange år i Kenya, 
hvilket også kan opleves på museet. Efter opholdet i Afrika flyttede 

Karen Blixen tilbage til Danmark og boede på Rungstedlund, hvor hun 
bl. a. skrev Min Afrikanske Farm og Babettes Gæstebud, der begge 
senere blev filmatiseret. Inden besøget spiser vi frokost  
Der er rabat for medlemmer af ældresagen 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entré 100 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
Ikke egnet for kørestolsbrugere  
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Tur nr. A20-25 
Karise 
Mandag d. 24. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører sydpå til Stevns via Strøby Egede til Karise. 
Karise kirke er en usædvanlig, senromantisk teglstens-bygning fra 
1261, bygget i ufredstider som et forsvarsværk med tårn i begge ender 
– og de har skydehuller. Der er et gravkapel over slægten Moltke. 
Kapellet er tilbygget 500 år senere. Også Adam Wilhelm Moltke, 
Danmarks første statsminister, er begravet i kapellet. 
Vi finder et hyggelig sted i Faxe hvor vi spiser frokost. 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-26 
Willumsens Museum 
Tirsdag den 25. februar kl. 10.00–16.00 
Vi skal til Frederikssund og besøge J.F. Willumsens museum, som er et 
enkeltkunstnermuseum oprettet for kunstneren J. F. Willumsen. Her 
kan man se den anerkendte kunstners egne værker samt den store 
samling, som han testamenterede til staten.  
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + entré 70 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-27 
Rødvig 
Onsdag d. 26. februar 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 klinteovn, som er blevet Rødvigs vartegn. 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. A20-28 
Planetarium 
Fredag den 28. februar kl. 10.30–16.00 
Hold på hat og briller, for nu skal vi suse ud i rummet - ud blandt 
stjernerne og opleve historien om en bemærkelsesværdig planet. 
Den er ulig noget andet, vi har fundet i universet. Denne planet ligger 
ikke millioner af lysår borte, for du står på den lige nu. 
Filmen bringer os tæt på de dybeste kløfter og de højeste tinder og 
viser jorden fra sin smukkeste side. 
Efter denne unikke oplevelse spiser vi frokost i Sydhavnen. 

Der er rabat til Planetariet for medlemmer af ældresagen 
Turens pris 210 kr. (tur 50 kr. + entré 160 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-29 
Tissø og Buerup 
Mandag den 2. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører vestpå til den smukke egn omkring Tissø. 
Efter en tur rundt om søen besøger vi det Kreative Hjørne i Buerup. 
Hvor 19 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter blandt andet keramik, smykker og garn. 
Undervejs spiser vi frokost på Bromølle Kro. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-30 
Køge Byhistoriske Museum 
Tirsdag d. 3. marts kl. 10.00–16.00 
Vi kører en tur til Køge, hvor vi skal besøge det lokalhistoriske 
museum, hvor vi blandt meget andet kan se en udstilling om Søslaget i 
Køge Bugt i 1710. Der fortælles på en meget detaljeret måde om 

slaget, samt hvor linjeskibet Dannebrog sprang i luften. Efter den 
kulturelle oplevelse finder vi et godt sted til en frokost. 
Der er rabat til medlemmer af Ældresagen 
Turens pris 140 kr. (50 kr. + entré 90 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. A20-31 
Amager rundt 
Onsdag d. 4. marts kl. 10.30-15.30 
Vi bliver i lokalområdet i dag og spiser en hyggelig frokost. Derefter 
kører vi en tur til Holmen forbi Operaen, og vi slutter turen med at køre 
til Amager Ressource Center, hvor vi tager et nærmere kig på 
bygningen, som er tegnet af den verdenskendte Bjarke Ingels. I 
efteråret åbnede skibakken på taget af bygningen. Hvis det er muligt, 
tager vi elevatoren op og kigger ud over København fra 90 meters 
højde. 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
Tur nr. A20-32 
Korsør 
Mandag den 9. marts kl. 10.00-17.00 
Korsør har i 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, 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. A20-33 
Storm P. Museum 
Tirsdag den 10. marts kl. 10.00-16.00 
Oplev kunstneren og hans finurlige univers. Lige nu er der en udstilling 
om den populære tegneserie, Valhalla, som udkom første gang i 1979. 
Valhalla serien er på 15 album, og det sidste udkom i 2009. Her kan 

man opleve, hvordan tegneren Peter Madsen og forfatteren Henning 
Kure har formået at omsætte oldtidens nordiske mytologi til moderne 
underholdning. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entré 40 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. A20-34 
Helsingør 
Onsdag d. 11. marts kl. 10.00-16.00 
Vi tager en tur til Helsingør og kommer tæt på Kronborg Slot. Vi finder 
et hyggeligt sted at spise frokost ved gågaden. Vi går en lille tur forbi 
Skt. Mariæ kirken, som blev opført som en del af det prægtige 
Karmeliterkloster. Hvis der er åbent, kan vi kigge indenfor. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 

Tur nr. A20-35 
Louisiana 
Fredag den 13. marts kl. 10.00–16.00 
Vi skal besøge Knud W. Jensen’s villa, som han købte af Hofjæger-
mester Alexander Bruun. Villaens navn er LOUISIANA og er i dag et 
museum for moderne kunst. Her møder vi kunst, natur og arkitektur i 
et enestående samspil. Vi finder et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. (fri entré for Turtjenesten) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-36 
Aftenspisning, Restaurant Kreta 
Mandag den 16. marts kl. 16.30-20.30 
Kreta er en hyggelig lille græsk familierestaurant, som ligger i Vanløse. 
Her kan du altid nyde en god og venlig service samt middelhavets 
varme atmosfære. De tilbyder lækkerier fra det traditionelle og 
moderne græske køkken.  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-37 

Bromølle Kro 
Tirsdag den 17. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur og nyder landskabet – samt håber at foråret snart 
bryder frem. Vi ender ved Bromølle Kro, som kan skrive sin historie helt 
tilbage til år 1198, hvorfor det er det sted, hvor der er drevet kro i flest 
år i Danmark. Her nyder vi en dejlig frokost 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. A20-38 
Stevns Klint 
Onsdag d. 18. marts kl. 10.00-16.00 
Vi skal en tur til området omkring Stevns Klint. Vi spiser frokost et 
hyggeligt sted, og undervejs ser vi Højerup Kirke, der ligger helt ude på 
skrænten af Stevns Klint. Kirken blev indviet i 1357, men havet 
undergravede klinten, og i 1928 styrtede koret i havet. Resten af kirken 
er sikret ved undermuring.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 
Tur nr. A20-39 
Bregentved og Rødvig 
Mandag den 23. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører sydover til Rødvig ad kønne små veje via Bregentved og 
Gisselfeld og nyder naturens forårsfarver. Gisselfeld er et af Danmarks 
største godser, grundlagt i sin nuværende form af Peder Oxe år 1547-
75. Mange berømtheder har været tiltrukket af det smukke landskab 
omkring Gisselfeld - bl.a. H.C. Andersen og Thorvaldsen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-40 
Cisternerne 
Tirsdag den 24. marts kl. 10.00–16.00 
Vi skal se det tidligere vandresevoir, som nu viser kunstudstillinger. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. A20-41 
Esrum Sø og Fredensborg 

Onsdag d. 25. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til det nordlige Sjælland og finder et godt sted at spise 
frokost. Turen går gennem de små landsbyer rundt om den idyllisk 
beliggende Esrum Sø. Vi kommer forbi Fredensborg Slot. Det prægtige 
vidtforgrenede slotsanlæg er opstået trinvis gennem 1700-tallet under 
medvirken af århundredets bedste danske arkitekter.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. A20-42 
Designmuseum Danmark 
Fredag den 27. marts kl. 10.00–16.00 
Vi besøger det tidligere kongelige Frederiks hospital, som i dag huser 
Designmuseum Danmark. 
Her kigger vi på den samtidige udvikling indenfor industriel design, 
møbelkunst og kunsthåndværk. 
Ovenpå dette finder vi et godt sted til frokost. 
Turens pris kr. 130 kr. (tur 50 kr. + entré 80 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. A20-43 
Svinø 
Mandag den 30. marts kl. 10.00-17.00 
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. 
 
Tur nr. A20-44 
Lumsås Mølle 
Tirsdag den 31. marts kl. 10.00-17.00 
Vi skal besøge Lumsås Mølle ved Sjællands Odde, som er en 

arbejdende mølle, der maler mel, og hvor de fantastiske 
trækonstruktioner og den unikke udsmykning er en del af oplevelsen. 
Der er 8 trappetrin til indgangen til møllen. 
Turen pris 70 kr. (tur 50 kr. + entré 20 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 
 

 


