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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,  

Fredag den 22. marts 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.marts 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. 

 

Max. 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 bliver 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. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

B19-26 4. april Farum - Immigrantmuseet     

B19-27 8. april Gamle præmierede biler     

B19-28 11.april Ringsted frokost Rådhuskroen     

  Påske    

B19-29 25. april Det Vestlige Sjælland    

B19-30 29.april Museet Heerings gård    

B19-31 2. maj Anchers havecenter    

B19-32* 5/6 maj Agersø Miniferie    

B19-33 9. maj Vig    

B19-34 13. maj Løvspringstur    

B19-35 16. maj Brøndby havn frokosttur    

B19-36** 20. maj Zen Garden    

B19-37 23. maj Ballerup museum    

B19-38* 27.maj Bjørn Wiinblads Hus         

B19-39 3. juni Aftentur Køge Golfklub    

B19-40 6. juni Gilleleje    

B19-41** 13. juni Gl. Holtegaard barokhave    

B19-42 17. juni Reersø    

B19-43 20. juni Hundested Glassmedjen    

B19-44 24. juni Gilleleje Togtur med Grisen    

B19-45 27.juni Orø    

B19-46* 1. juli Isefjorden rundt m. 4 skibe    

B19-47 4. juli Bagerimuseet    

B19-48 8. juli Roskilde Domkirke    

B19-49 11. juli Amager    
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Tur nr. B19- 26 

Immigrantmuseet, Farum 

Torsdag d. 4. april kl. 10.00 – 16.00 
 

Immigrantmuseet er Danmarks første og eneste museum for 
indvandringens kulturhistorie. Gennem en mosaik af historier tages 
museumsgæsten med på en rejse gennem 500 års indvandring til 
Danmark lige fra ”importerede hollandske bønder på Amager i 1500 tallet 
til nutidens flygtninge”. Vi finder et hyggeligt sted at spise frokost. 

 
Turens pris 50 kr. (gratis entre) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 
Tur nr. B19-27 
Gamle præmierede biler, Avedøre 

Mandag d. 8. april kl. 11.00– 16.00 
 

Vi skal opleve ”Danmarks på Hjul”. En udstilling af årets bil gennem de 
sidste 50 år. Udstillingen kan ses i Forstadsmuseet Avedøre lejren i 
Zentropas gamle filmstudier. 

Udstillingen præsenterer alle vinderbiler i en flot og spændende 
scenografi, sammen med historiske fotos, film m.m.  

En særudstilling der på en sjov og anderledes måde formidler den nyere 
Danmarkshistorie med udgangspunkt i de hverdagsbiler, der gennem de 
sidste 50 år er blevet kåret som årets bil i Danmark. 

Vores frokost spiser vi i ”Bastionen”, Avedøre lejren. 

 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + 70 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4td-l_7rgAhUGYlAKHdFLD7UQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdeskgram.net%2Fexplore%2Ftags%2Fforstadsmuseet&psig=AOvVaw3zvni6nWmCvlmyI9gYexLA&ust=1550225683885105
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Tur nr. B19-28 

Frokosttur Rådhuskroen, Ringsted  

Torsdag d. 11. april kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører til Ringsted, hvor vi på Rådhuskroen kan købe en dejlig frokost 
og en kop kaffe. Rådhuskroen ligger lige over for Sct. Bents Kirke, som er 
en af Danmarks store middelalderkirker. Når man træder ind i kirken, får 
man fornemmelsen af at være i en katedral. Hvis det har interesse, kan 
kirken besøges, inden vi kører hjem. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. B19-29 

Det vestlige Sjælland 

Torsdag d. 25. april kl. 10.00 – 17.00 

 
Vi skal en tur til Vestsjælland og se den skønne natur. Frokosten spiser vi 
på ”Skipperkroen” i Mullerup havn. Turen hjem går gennem det smukke 
landskab. Vi gør holdt undervejs, hvor der kan blive tid til en kop kaffe 
eller is. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU847eiLvgAhVQK1AKHe5OCDoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.dk%2FLocationPhotoDirectLink-g227595-d1098484-i128880968-Raadhuskroen-Ringsted_Ringsted_Municipality_West_Zealand_Zealand.html&psig=AOvVaw2vmXkP2Hai68QpUzhTNEMO&ust=1550228303169689
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Tur nr. B19-30 

Museet Heerings gård, Christianshavn 

Mandag d. 29. april kl. 10.00 – 15.30 

 
Vi kører til Christianshavn. Her ligger Heerings Gård. Hvor Peter (turleder 
Brønshøj) vil give os en rundtur i de 3 forskellige udstillinger. 

Den faste udstilling præsenterer en samling genstande fra det Danske 
bankvæsen i 1800 tallet. En mindestue til ære for C.F. Tietgen, møbler og 
inventar fra hans oprindelige kontor på Børsen. En udstilling, der fortæller 

Christianshavns historie gennem de sidste 400 år. Til sidst en mulighed 
for at se Heerings Vinkælder. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

Tur nr. B19-31 

Anchers Havecenter, Greve 

Torsdag d 2. maj kl. 10.00– 16.00 
 

Vi besøger Anchers Havecenter i Greve som har alt fra stueplanter, 
brugskunst, krukker og sæsonens blomster. Vi besøger også 

Møllebækkens Købmandsgård, som er et levende museum og butik, hvor 
man også kan købe spændende delikatesser. Ved siden af butikken ligger 
Osteladen. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEj5PLh7vgAhUFbFAKHZk4BzYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F366550857169123656%2F&psig=AOvVaw3C4xNjxYhWiAk-8x9hsY6A&ust=1550227999624245


Brønshøj/Husum                                                                                                                April, maj, juni, juli 2019 

8 
 

 

 

 

 
 
 
Tur nr. B19-32* 

Miniferie Agersø 

Søndag/mandag d. 5.og 6. maj kl. 10.00 
 

Vores miniferie med 1 overnatning bliver denne gang en tur til Agersø, 
som ligger ved Skælskør. 
 

1.dag: Efter opsamling kører vi til Skælskør, hvor vi kigger lidt på byen. 
Frokosten spiser vi på havnen. Derefter tager vi båden over til Agersø, 
hvor vi kører til kroen. Her venter eftermiddagskaffe og kage. Efter 
tildelingen af vores værelser er det tid til afslapning eller besøg i Agersø 
kirke, Agersø havn, Agersø Røgeri m.m. 
 

Kl. 18.00 mødes vi til 3 retters menu efter kokkechefens valg. Derefter er 

der tid til socialt samvær og evt. en stille aftentur. 
 

 
 
 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI2IGPirvgAhXDY1AKHYwdD3IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmaritimedanmark.dk%2F%3FId%3D26620&psig=AOvVaw1aC2drud8piQcMMJaFyHu8&ust=1550228459634557
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFl_y8k7vgAhUHfFAKHZZJBwEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdenstoredanske.dk%2FDanmarks_geografi_og_historie%2FDanmarks_geografi%2FSj%25C3%25A6lland%2FSj%25C3%25A6lland_-_m%25C3%25B8ller%2FAgers%25C3%25B8_M%25C3%25B8lle&psig=AOvVaw1odA1jxBGw0_XliJ8rU_Jf&ust=1550231173866318
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2.dag: Vi mødes ved morgenbordet senest kl. 8.30. Kl. 10.00 mødes vi til 

en guidet traktortur rundt på øen. Vi slutter af med en frokost på kroen, 
inden turen går retur med færgen til Sjælland. 

På hjemvejen kører vi ind et sted til en kop kaffe /kage og siger farvel til 
hinanden, inden vi igen er hjemme hver især. 

 

Turens pris 1500 kr. 

Incl. transport, 2 x frokost, 1 x eftermiddagskaffe med kage, 

1 x 3 retters aftenmenu + kaffe, 1 overnatning i enkeltværelse, 

1 x morgenbuffet. 

En guidet traktortur rundt på øen + færgebillet. 

Husk penge til drikkevarer. 

 

Alle tilmeldte bliver skrevet på ventelisten. Der bliver 
efterfølgende trukket lod om pladserne. 

 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og 
meget gangbesværede. 

 
Tilmelding til turen på tilmeldingsdagen eller på telefon  

41 27 39 97 frem til den 5. april, hvorefter I vil få besked om 

deltagelse i uge 15. 

 
 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGj7u1ibvgAhWRh7QKHUbmDeIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.agersoekro.dk%2F&psig=AOvVaw1aC2drud8piQcMMJaFyHu8&ust=1550228459634557
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Tur nr. B19-33 

Vig 

Torsdag d. 9. maj kl. 10.00– 16.30 

 
Vi kører en dejlig tur gennem det smukke landskab til Vig, hvor vi spiser 
frokost på ”Restaurant Aladdin”. Hvis vi har tid og lyst drikker vi 
eftermiddagskaffe på cafe ”Det gyldne brød” i Vallensbæk. 

 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. B19-34 

Løvspringstur 

Mandag d. 13. maj kl. 10.00 – 16.30 

 
Vi skal ud og opleve, at alt igen er grønt. Vi kører mod Køge, fortsætter 
langs kysten ,og udforsker naturen og de små veje i området. 

Vi finder et sted at spise en god frokost. 

På hjemvejen kommer vi forbi ”Det gyldne brød”, og hvis trangen er til en 
kop kaffe/kage, så gør vi et stop. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlqaWkmLvgAhWRbVAKHUZICQIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbibod.dk%2Fodswiki%2Findex.php%2FVig&psig=AOvVaw3Gl1ftUYfR8XmTlHwGOtIS&ust=1550232372592813
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Tur nr. B19-35 

Frokosttur til Brøndby havn 

Torsdag d. 16. maj kl. 11.00 – 15.00 

 
Vi sætter kursen mod Brøndby Havn, hvor vi spiser frokost på 
”Restaurant Albatrossen”. Restauranten ligger på første sal i Brøndby 
Strands Sejlklubs klubhus, hvor vi har det flotteste overblik over havnen 
og ned langs kysten i Køge bugt. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. B19-36** 

Zen Garden  

Mandag d. 20. maj kl. 10.00 – 16.00 
 

Sidste år kom vi for sent. På grund af det super gode vejr var alle 
rododendroner afblomstret. Nu har vi lagt turen lidt tidligere med håb om 
at opleve det hele i fuldt flor. 

Zen Garden er en have, som er fyldt med de mest utrolige planter og et 
bjerglandskab, som består af mere end 6.000 tons granitsten. Haven 
rummer også et af Europas største koiu-karpeanlæg. Her i juni skal vi 
opleve de fantastiske rododendroner som er indsamlet på ekspeditioner 
især i de Kinesiske Himalayabjerge. Det vil også være muligt at opleve 
havens roser og pæoner. 

Vi køber lækkert smørrebrød hos slagteren i Dianalund, som vi 
medbringer til haven. Så er det muligt at opleve haven i et roligt tempo 
evt. på en bænk i haven, hvor tankerne kan flyve. 

Skulle I blive kaffetørstige, kan der bestilles kaffe og kage til 50 kr. 

 

Turens pris 135.00 kr. (tur 50 kr. + entre 85.00 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B19-37 

Ballerup Museum, Pederstrup 

Torsdag d. 23. maj kl. 10.00 – 15.30 
 

Ballerup Museum er en del af det charmerende landsbyliv i Pederstrup. På 
museet kan du opleve Ballerups historie, landsbyliv samt historien om 
storfyrstinde Olga og andre immigranter i Ballerup. 

Der er også skønne historiske haver. 

Efterfølgende besøger vi konditorgården - traktørsted i Store Peders hus, 
hvor vi spiser frokost. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

 
Tur nr. B19-38* 

Bjørn Wiinblads Hus, Lyngby 

Mandag d. 27. maj kl. 10.00 – 16.00 
 

Bjørn Wiinblads hjem, ”Det Blå Hus”, står uberørt efter hans død i 2006. 

Den private bolig og atelier står intakt, som om Bjørn lige er gået ud ad 
døren. Det smukke hjem rummer både hans egne værker og ikke mindst 
hans kunstsamlinger fra hele verden. Huset, tegnestuen og værkstedet er 
propfyldt med kunst, skitser og modeller. 

Vi vil få en rundvisning af en person, som har været tæt på Bjørn. Han vil 
fortælle historier og oplevelser fra Bjørn Wiinblads fantastiske liv. 

Der er trapper i huset og ingen elevator. 
 

Turens pris 175 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 125 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og meget 
gangbesværede. 
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Tur nr. B19-39 

Aftentur Køge golfklub  

Mandag d. 3. juni kl. 16.30 – 21.00 
 

Vi kører til Køge Golfklub, hvor de på mandage serverer Danmarks 
nationalret som er: STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS. Alt, hvad du kan 
spise. 
 

Turens pris 139 kr. (tur 50 kr. + Mad 89 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

 

Tur nr. B19-40 

Gilleleje  

Torsdag d. 6. juni kl. 10.00 – 16.00 

Vi kører en tur op ad strandvejen til Gilleleje, hvor vi spiser frokost. Efter 
en tur på havnen med mulighed for at købe lidt fisk med hjem kører vi ad 
de små veje retur til Brønshøj. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
Tur nr. B19-41** 

Gl. Holtegaard Barokhave 

Torsdag d. 13. juni kl. 10.00 – 17.00 
 

Vi besøger først Gl. Holtegaard Barokhave. Rododendron buskende i 
haven står i fuldt flor, men det afhænger af vinterens vejr og uvejr. 
Frokosten indtager vi samme sted i Spiseriet. Senere kører vi ud i det 
grønne og finder et sted til at nyde en is eller kop kaffe. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuldWokrvgAhVFalAKHUJeDcUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fglholtegaard.dk%2Fda%2Fthurahs-barokhave%2F&psig=AOvVaw0WcbYzYPyOSU92J_szr5Jn&ust=1550230904136832
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Tur nr. B19-42 

Reersø 

Mandag d. 17. juni 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. 

Vi går en tur rundt i den gamle landsby. 

Reersø er kendt for sit helt specielle kunstner miljø og de haleløse katte.  

Vi spiser frokost på Reersø Kro. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. B19-43 

Glassmedjen i Hundested 

Torsdag d. 20. juni kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører til Glassmedjen i Hundested havn hvor der er arbejdende 
værksted hver dag fra 8-12 og 13-16. Vi skal nyde synet af det specielle 

håndværk og efterfølgende de færdige produkter. 

Vi spiser frokost på Hundested kro. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3pfGzlrvgAhWIKlAKHW6qB8kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.visitvestsjaelland.dk%2Flandsbyidyl-pa-reerso&psig=AOvVaw0c8ZYRQytW3sokC5_FoPzS&ust=1550231980278458
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Tur nr. B19-44 

Gilleleje Togtur med Grisen 

Mandag d. 24. juni 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 selv bilen til Gilleleje, så vi har 
den til hjemtransporten. 

Frokosten spiser vi på Restaurant ”Far til 4”. 

Hvis du har et mimrekort eller et rejsekort, så husk at tage det med. 
 

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

 

Tur nr. B19-45 

Orø 

Torsdag d. 27. juni kl. 10.00 – 17.00 

 
Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten nyder vi hos 
Birte på ”Den Gode Viking”. Når vi ikke kan klemme mere af den lækre 

mad ned, kører vi en tur rundt på øen. Vi vender tilbage til Spisestedet, 
hvor Birthe har dækket op til kaffe og kage. Vi har mulighed for at købe 
røgvarer med hjem fra deres eget røgeri. 
 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. B19-46* 

Isefjorden rundt med 4 skibe 

Mandag d. 1. juli kl. 10.00 – 17.30 

 
Denne tur er en fantastisk oplevelse, som vi med succes kørte i 2018, så 
det prøver vi igen. Vi skal Isefjorden rundt med 4 færger. Det er en 
oplevelse for alle sanser, alle aldre, at tage turen rundt om Isefjorden. 

Isefjorden byder på spændende oplevelser både til lands og til vands, og 
bugter sig igennem 5 sjællandske kommuner. 
 

Vi starter med at tage trækfærgen ved Hammer Bakker til Orø, hvor vi 
har tid til et ophold, inden vi tager færgen til Holbæk. Derefter kører vi til 
Rørvig, hvor vi tager færgen til Hundested. Her kan vi vælge at holde 
pause eller tage videre med båden ved Sølager over til Kulhuse med et 
stop ved Ishuset i Jægerspris. Derefter går turen hjemefter. 

Den største oplevelse er, hvis man kommer ud af biler og op på dækket, 
så udsigten og den friske luft kan nydes.  

Sejltiden er ca. 30 min på begge ture.  

Frokosten spiser vi på Orø eller i Holbæk. 
 

Turens pris 175 kr. (tur 50 kr. + billet 125) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, rollatorbrugere og meget 

gangbesværede. 
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Tur nr. B19-47 

Bagerimuseet, Slagelse 

Torsdag d. 4. juli kl. 10.00– 17.00 
 

Vi kører en tur til Slagelse, hvor vi vil kigge på Skovgaard Mølle og 
Bagerimuseet, der tæller mere end 500 klenodier og udstillingsgenstande 
fra hele Danmark. Efter besøget finder vi et skønt sted, hvor vi indtager 
lidt fast føde. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5kr2-obvgAhXCmLQKHXrjCAcQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fskovsgaardmoelleogbagerimuseum.wordpress.com%252F%26psig%3DAOvVaw3LYEFUvEjU2Iv1ldvXVZ0f%26ust%3D1550234912131509&psig=AOvVaw3LYEFUvEjU2Iv1ldvXVZ0f&ust=1550234912131509
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Tur nr. B19-48 

Roskilde Domkirke 

Mandag d. 8. juli kl. 10.00 – 16.00 
 

Roskilde Domkirke behøver ikke den store beskrivelse. Vi skal se kirken 
og de gamle kongegrave. Måske vi kan se Dronningens gravmæle. 

Domkirken er kendt som den kirke i verden, der har flest konger og 
dronninger begravet. 21 konger og 18 dronninger. 

Kirken blev i 1995 optaget på Unesco’s Verdensarvs liste. 

 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. B19-49 

Amager 

Torsdag d. 11. juli kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører en tur til Dragør havn, hvor vi vil gå en tur i havnen, inden vi 
finder vores frokoststed. Efter frokosten bliver der sikkert også tid til en is 

eller en kop kaffe. 

 
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 

Københavns kommune 

 
 
 
 
 


