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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 mini-
busser. 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.  

Tirsdag den 23. november kl. 09.00-14.00 
  

Ring på telefon 41 96 11 01. Indtal en besked med navn og 
telefonnummer, så ringer vi tilbage. 

Telefonbeskeder indtalt før kl. 09.00 bliver ikke registreret. 

 
Fra d. 25.november kan du tilmelde dig ture alle hverdage kl. 9.00–12.00 
på telefon 41 27 39 97. Indtal en besked med navn og telefonnummer, så 
ringer vi tilbage. 

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

 

Gangbesværede 

Ture markeret med * er ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-
brugere og meget gangbesværede. 

Ture markeret med ** er ikke egnede 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. 

 
Højst tre ture pr. program 

Vi er så heldige, at vores ture er meget populære. Men det betyder 

desværre, at mange ture hurtigt bliver overtegnet. For at sikre at så 
mange som muligt får glæde af vores ture, kan du tilmelde dig 3 ture pr. 
program. Du kan derudover blive skrevet på venteliste til 5 ture. 

 
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 Tilmeldt eller Venteliste. 

 
 
 
 



Brønshøj/Husum                                                           december 2021 januar februar marts 2022 

4 
 

Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

B21-86 2.dec. Aftentur Hos Bergs    

B21-87 6.dec. Julefrokost    

B21-88 9.dec Julefrokost    

B21-89 16.dec. Julefrokost    

  God jul og godt nytår    

B22-01 10.januar Frokost Esters spisehus m.m.    

B22-02 13.januar Bromølle kro Buerup    

B22-03 17.januar Cirkusmuseet Avedøre    

B22-04 20.januar Ikoner Vig    

B22-05 24.januar Ballerup Centret    

B22-06 27.januar Amager/ Dragør    

B22-07 31.januar Nørrebro /Vesterbro    

B22-08 03.februar Naverhulen Helsingør    

B22-09 07.februar Frokosttur som vejret tillader    

B22-10 10.februar Orø    

B22-11 14.februar Naverhulen Helsingør    

B22-12 17.februar Conditori La Glace    

B22-13 21.februar Frederiksborg slot    

B22-14 24.februar Cafe’ Hammer mølle    

B22-15 28.februar Horserød museum    

B22-16 03.marts Orø    

B22-17 07.marts Øresunds buffet    

B22-18 10.marts Politimuseet    

B22-19 14.marts Frokost Rungsted kro    

B22-20 17.marts Aftentur Blovstrød kro    

B22-21 21.marts Teatergård /Den lille gårdbutik    

B22-22 24.marts Hørsholm Røde kors butik    

B22-23 28.marts Lillesyd    

B22-24 31.marts Reersø    
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Tur nr. B21- 86 

Aftentur Hos Bergs 

Torsdag d. 2.december kl. 16.30 – 21.00 
 
Aftentur til Bergs i Brønshøj, hvor vi vil nyde en dejlig juleplatte. 
Evt. kaffe og sødt til at slutte af med. 
 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

        
 
 
 
Tur nr. B21-87 

Julefrokost 

Mandag d. 6.december kl. 10.30 – 16.00 
 

Traditionen tro mødes vi 4 bydele til en hyggelig julefrokost på Lynge kro. 
Buffet med frit valg af en masse dejlig mad. Kroen er kendt for deres 
flotte juleudsmykning med juletræer og nisser, som kommer frem år efter 
år. 
Frokosten sluttes af med kaffe, inden vi kører mod København med fyldte 
maver. 

 
Turens pris 235 kr. (tur 50 kr. + buffet og kaffe 185 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 
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Tur nr. B21-88 

Julefrokost 

Torsdag d. 9.december kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi er 3 bydele, der kører til Lynge kro. Der mødes vi til hygge og en god 
buffet med frit valg af en masse dejlig mad. Vi slutter af med en kop 
kaffe, inden turen går hjemefter. 
 
Turens pris 235 kr. (tur 50 kr. + buffet og kaffe 185 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 
Tur nr. B21- 89 

Julefrokost 

Torsdag d. 16.december kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører til Lynge Kro, hvor vi sammen med Vanløse og Federiksberg vil 
julehygge og indtage en rigtig traditionel dansk julefrokost med diverse 
lækkerier. Medbring dit gode humør og få en hyggelig dag. 
 
Turens pris 235 kr. (tur 50 kr. + buffet og kaffe 185 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer 
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Tur nr. B22-01 

Frokost Esters spisehus m.m. 

Mandag d. 10.januar kl. 10.00 – 15.00 

 
Røde Kors har åbnet en ny stor butik i Nordvest. Vi starter med at køre 
ud og se, hvad de har af fine varer. 
Frokost spiser vi i Esters Spisehus i Hellerup. 
På hjemturen skal vi se på gavlmalerier. Vi kører en tur rundt om 
Rentemestervej og Møntmestervej. Her har kunstnere fra ind- og udland 
malet i alt 16 fine gavlmalerier. 
De, der har lyst til en lille gåtur, kan komme af bussen og gå runden. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. B22-02 

Bromølle kro - Buerup 

Torsdag d. 13.januar kl. 10.00 – 17.00 
 
Vi kører til Bromølle kro og spiser en god frokost.  
Herefter kører vi igennem det smukke landskab til Buerup, hvor den 
gamle købmandsgård huser en gruppe kreative kunsthåndværkere og et 
træskomuseum. Her drikker vi kaffe, hvis der er stemning for det.  

 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B22-03 

Cirkusmuseet, Avedøre 

Mandag d. 17.januar kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi skal en tur rundt på museet og opleve den fine udstilling. 
Cirkusmuseet ligger i Avedørelejren, så efter besøget er det muligt at 
køre en tur rundt i området, hvor det meste af den tidligere militærlejr nu 
er blevet beboelseslejligheder. 
Frokoststed finder vi i nærheden. 
 

Turens pris 105 kr. (tur 50 kr. + entre 55 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. B22-04 

Ikoner, Vig 

Torsdag d. 20.januar kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi skal til Vig og besøge Ikongalleriet. Her kan vi se de smukke græske 
og russiske ikoner malet efter gamle traditioner af Kurt Syberg. Kurt 
fortæller livligt om sin karriere i sit galleri. Inden besøget spiser vi frokost 
på et hyggeligt sted. Ikongalleriet byder på kaffe og lagkage. 

 
Turens pris 125 kr. (tur 50 kr. kaffe og kage 75 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B22-05 

Ballerup Centret 

Mandag d. 24.januar kl. 10.00 – 15.00 
 

Vi har tidligere besøgt Ristorande La Rustica i Ro’s Center og fået en 
lækker brunch. Denne gang prøver vi La Rustica i Ballerup Centret. 
Så spar på morgenmaden, da vi også her skal nyde en fin tallerken med 
brunch. 
Efter brunch er det muligt at gå en tur i centret. 
 

Turens pris 149 kr. (tur 50 kr. + brunch 99 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

 

 

 
 

 
 
Tur nr. B22-06 

Amager/Dragør 

Torsdag d. 27.januar kl. 10.00 – 15.00 
 
Vi kører en tur rundt på Amager, og med en lille omvej ender vi i Dragør, 
hvor vi spiser frokost på Strandhotellet. Er der stemning for en lille tur 
rundt i det gamle Dragør, giver vi tid til det. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B22-07 

Nørrebro og Vesterbro 

Mandag d. 31.januar kl. 10.00 – 15.30 
 
Manden, P.V. Jensen Klint, som har tegnet den fantastiske Grundtvigs 
Kirke, står også bag tilblivelsen af 2 andre kirker i området. 
Dem skal vi ud at kigge på. 
Bethlehems kirken ligger indeklemt på Åboulevarden, bygget i røde 
mursten og godt camoufleret af de omkringliggende etageejendomme. 
Opført i 1935 /37. Da P.V. Jensen Klint døde i 1930, er det sønnen Kåre 
Klint, færdiggjorde byggeriet. 
Anna Kirken, Bjelkes Alle, er opført i flere etaper 1914/1921/1920. 
Kirkerummet ligger på 1.sal og der er elevator. 

Begge kirker er bygget i Gotisk stil. 
Frokosten spiser vi i en kirke på Vesterbro, som nu hedder Folkehuset 
Absalon. Der bliver hver dag lavet en frokost. Intet spisekort! Der laves 
altid en ret med kød og en uden kød. 
 

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

Husk også penge til drikkevarer. 

 

 

 

Tur nr. B22-08 

Naverhulen Helsingør 

Torsdag d. 3.februar kl. 10.00 – 16.30 
 

Klubben er stiftet i 1919. Første verdenskrig var forbi og mange 
håndværkere vendte hjem efter at have arbejdet i fremmede lande. 16 af 

dem samledes på ”Hotel Du Nord” i Helsingør. De blev enige om, at der 
skulle være et mødested for berejste håndværkere og stiftede klubben. Vi 
bliver orienteret om Naverbevægelsen og om Naverklubbens historie og 
aktiviteter. 
 

Turens pris 185 kr. (tur 50 kr. + éntre og frokost, kaffe 135 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 
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Tur nr. B22-09 

Frokosttur-som vejret tillader  

Mandag d. 7.februar kl. 10.00 – 15.00/16.00 

 
Da ingen kan forudsige vejret så langt frem i tiden og derfor ikke kan sige 
hvordan vejret er den 7. feb.  
Laver vi en frokosttur til nær eller fjern, hvor det er vejret, der 
bestemmer, hvor langt vi kører. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 

 
 
 

 
Tur nr. B22-10 

Orø 

Torsdag d. 10. februar kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører til Hammer bakker, hvorfra vi sejler til Orø ca. 7.min. 
Når vi ankommer, kører vi til ”Den gode Viking” hvor Birthe kræser for os, 
med en 2-retters menu. Derefter kører vi en tur rundt på øen. Herefter 
kører vi tilbage til Birthe, der i mellemtiden har dækket kaffebord/kage. 
Der vil måske være mulighed for at købe røgvarer. 
  
Turens pris 239 kr. (tur 50 kr.+ Færge 50 kr.+ menu/kaffe/kage 129 kr.)  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B22-11 

Naverhulen Helsingør 

Mandag d. 14.februar kl. 10.00 – 17.00 
 

Naverhulen er en klub for Berejste Håndværkere. Den har til huse i en 
gammel restaureret håndværkergård. 
En repræsentant for Naverhulen vil fortælle om Naverbevægelsens start  
 i den tidlige middelalder og frem til i dag. Dette vil foregå med 
”gemytlichkeit” (humoristisk) og med ”Naverspind” (små Anekdoter). 
Vi spiser frokost i Naverhulen. 
 
Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + éntre 40 kr. 2.stk smørrebrød 80 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

 

 

 
Tur nr. B22-12 

Conditori La Glace + Holmens kirke 

Torsdag d. 17. februar kl. 12.30 – 16.30 
 
Eftermiddags tur 
Hvis du er glad for kager, så tag med til La Glace, Danmarks ældste 
konditori. Grundlagt i 1870 midt i det gamle København og gennem 6 
generationer leverandør af livskvalitet til københavnere og andet godtfolk. 
Du kan få kage billigere andre steder, men det er alle pengene værd. 
 
Efterfølgende besøger vi Holmens Kirke, der var en ankersmedje indtil 
1619, hvor Christian IV ombyggede den til en kirke. Den har siden 
fungeret som almindelig sognekirke og som kirke for Søværnet. Den 

danner ramme om såvel gudstjenester, koncerter, begivenheder i 
Kongehuset m.m. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til kage og drikkevarer. 
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Tur nr. B22-13 

Frederiksborg slot  

Mandag d. 21.februar kl. 10.00 – 17.00 

 
Vi kører til Hillerød hvor vi besøger Frederiksborg slot. Her skal vi se 
udstillingen ”Leonora Christine 400 år. En stemme fra danmarkshistorien”. 
Efterfølgende spiser vi frokost på Spisestedet Leonora. 
 

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 
Tur nr. B22-14 

Café Hammer Mølle 

Torsdag d. 24.februar kl. 10.00 – 17.00 

 
Vi kører op langs Øresund og igennem Helsingør, vores vej kommer så 
forbi Café Hammermøllen hvor vi spiser vores frokost. 
Møllen indgik i 300 år i våbenproduktionen frem til 1870, hvor 
geværfabrikken lukkede. Der er en lille udstilling af våben. Vi kan slutte 

besøget af med en kop kaffe eller finde et andet hyggeligt sted. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til drikkevarer. 
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Tur nr. B22-15 

Horserød museum 

Mandag d. 28.februar kl. 9.30 – 16.30 

 
Den tidligere Horserød lejr bruges i dag som åbent fængsel.  
I 2002 åbnede et museum lige over for indgangen til det nuværende 
fængsel. 
Vi skal se udstillingen, og den daglige leder vil fortælle historier fra lejren 
og give et indblik i fangernes hverdag i lejren. 

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 
Tur nr. B22-16 

Orø 

Torsdag d. 03.marts kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører til den hyggelige ø i Isefjorden. 
Frokosten, som er en 2-rettes menu nyder vi hos Birthe på  
”Den gode viking”. Efterfølgende kører vi en tur på øen, og nyder det 
dejlige landskab. Vi vender dernæst tilbage til Birthe, der i mellemtiden 
har dækket op med kaffe og kage. 

Der vil måske være mulighed for at købe røgvarer. 
 
Turens pris 239 kr. (tur 50 kr.+ færge 50.kr. + frokost /kaffe kage 129kr) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B22-17 

Øresundsbuffet 

Mandag d. 07.marts kl. 10.00 – 16.30 
 

Vi kører til Helsingør, hvor vi går ombord i det smukke skib Aurora, som 
sejler mod Helsingborg kl.12.30. 
Oplev den bedste havudsigt på Øresund samtidig med at du nyder en 
dejlig buffet med det bedste fra Danmark og Sverige. Her er både kolde 
og lune retter, og lidt for enhver smag. 
Vi tager et par ture frem og tilbage og slutter af med kaffe, inden vi 
forlader skibet. 

 

Turens pris 179 kr. (tur 50 kr. + buffet og billet 129 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. Frokosten er betalt i billetten. 

 
 
 

 
 
Tur nr. B22-18 

Politimuseet 

Torsdag d. 10.marts kl. 10.00 – 16.00 

 

Vi tager en tur til Politimuseet på Nørrebro, hvor vi blandt andet ser rum, 
indrettet med drabssager og montre med bevismaterialer og drabsvåben, 
også udtræksskuffer med forskellige ting. Indholdet i disse skuffer er ikke 
egnet for børn og barnlige sjæle. 

Vi spiser frokost et sted i det livlige Nørrebro. 
 

Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + éntre 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B22-19 

Frokost Rungsted kro  

Mandag d. 14.marts kl. 10.00 – 14.00 
 
Vi skal besøge en gammel kro. 
Der har været kro i Rungsted igennem århundreder. Den ældste skriftlige 
kilde om kroen er fra begyndelsen af 1500-tallet. Men ifølge tidligere 
museumsinspektør Lisbeth Hein, museum Nordsjælland, har den 
sandsynligvis eksisteret længe inden. Strandvejen var en vigtig 
færdselsåre mellem København og Helsingør, og da kroen lå midtvejs, var 
kroen et passende sted at spise, overnatte og få hestene fodret. 
 

Turens pris 50 kr.   

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 

 

Tur nr. B22-20 

Aftentur Blovstrød kro 

Torsdag d. 17.marts kl. 16.30 – 20.30 

 
I en lille landsby i det smukke Nordsjælland finder man Blovstrød Kro, der 
er en traditionsrig landevejskro med charme og stemning. Den har siden 
1771 bespist landevejens farende svende og har formået at bevare sin 
hyggelige atmosfære. Tag med til en hyggelig aften. 

 
Turens pris 50 kr.   

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B22-21 

Teatergården/Den lille gårdbutik 

Mandag d. 21.marts kl. 10.00 – 17.00 

 

Vi starter med at spise frokost på Café Svanen i Holbæk. 
 
Efter spisning kører vi til Teatergården /Den lille Gårdbutik. 
Denne gang skal vi høre historien ”Kærlighed og Kokospalmer”, som er en 
fortælling, vi kan glæde os til. Kirsten Scherer (mor) og Elsebeth (datter) 
vil fortælle om livet og barndommen på Jamaica. Kirsten var 10 år 
(1949), da familien flyttede til øen. 
 
Denne gang kan vi glæde os til en fortælling med indlevelse og humor, 
masser af anekdoter fortalt af Kirsten og Elsebeth. 
Vi slutter med kaffe og kage og en tur rundt i den fine butik. 

 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + billet 95 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B22-22 

Røde kors butik, Hørsholm 

Torsdag d. 24.marts kl. 10.00 – 16.00 

Vi kører til Hørsholm og besøger den store Røde Kors butik. Her er både 
køkkentøj, pyntegenstande og tøj og meget mere. Vi finder et hyggeligt 
sted at spise frokost. 
 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 

 
 

 

 
 
 
 
Tur nr. B22-23 

Lillesyd 

Mandag d. 28.marts kl. 10.00 – 16.30 

 
Peter Aalbæk Jensen og familie driver Lillesyd. En ny bydel båret af 
ønsket om ”Det Nye Liv” 
Vi har fået lov til at komme forbi. Vi får en rundvisning og en fortælling 
om stedet og slutter af i forsamlingshuset med frokost og en øl eller 

vand. 
 
 
Turens pris 50 kr. Lillesyd giver både frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B22-24 

Reersø  

Torsdag d. 31.marts kl. 10.00 – 17.00 
 

Reersø var oprindelig en ø adskilt fra fastlandet. Reersø by emmer af 
original landsbyidyl med sine stråtækte huse, den gamle kro, og de 
smukke bevaringsværdige gårde helt tilbage fra 1700-tallet. Reersø er 
kendt for sit helt specielle kunstnermiljø og de haleløse katte (der ellers 
kun findes på den engelske ø Isle of Man + et par enkelte steder i 
Spanien og Portugal). Vi spiser 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 

 

 
  

 
 
 

 
 


