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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 
Senest 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 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 1. december 2021, kl. 09.00-12.00  
 
På telefon 60 43 79 60 
 

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. Læg dit navn 
og telefonnummer på vores telefonsvarer, og vi ringer tilbage. 
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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. 

 
Højst fem ture pr. program 
Vi er så heldige, at vores ture er meget populære. Det betyder 
desværre, at mange ture hurtigt bliver overtegnet. For at sikre at så 
mange som muligt får glæde af vores ture, kan du højst tilmelde dig 
fem ture fra dette program. Du kan derudover blive skrevet på 
venteliste på resten af turene. 
 
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 klokkeslæt, hvor vi bestræber 
os på, at den sidste deltager bliver 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 
Til-
meldt 

Vente-
liste 

D22-01 13/1 Københavnertur    

D22-02 27/1 Aftentur Café 
Lindevang 

   

D22-03 10/2 Malerklemmen/Mosehu
set i Borup 

   

D22-04 24/2 Tutten på Mellemfortet    

D22-05 10/3 Eftermiddagskaffetur til 
Vallensbæk 

   

D22-06  24/3 Rådmand Davids Hus i 
Helsingør 

   

D22-07   7/4 Roskilde Domkirke    

D22-08 21/4 Anemonetur    

D22-09  5/5 Nakkehoved Fyr    

D22-
10** 

19/5 Landbomuseet, 
Lundekrog 

   

D22-11  2/6 Bisserup Havn    

D22-
12** 

16/6 Havnerundfart     

D22-13 30/6 Fugleparken & Zoo    

D22-14 11/8 Rosenhaven i Gerlev    

D22-
15** 

25/8 Næstved –
Karrebæksminde 

   

D22-16 7+8/9 Miniferie – vi arbejder 

for en tur til Odsherred 

   

D22-17 22/9 Hundested med 
besigtigelse af 
sandskulpturerne 

   

D22-18 6/10 Store Heddinge - 
Stevns 

   

D22-19 20/10  Løvfaldstur    
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D22-20 3/11 Frihedsmuseet    

D22-21 17/11 Grundtvigskirken     

D22-22 1/12 Nivaagaard    

D22-23 11/12 Søndagstur - juletur    

D22-24 15/12 Lynge Kro    
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Tur nr. D22-01  
Torsdag den 13. januar 2022 
Kl. 10.00-16.00 
 

Københavnertur 
Vi kører rundt på Islandsbrygge, Christianshavn mv., herunder ser vi de 
nye broer for cyklister og gående. Vi kører også til steder efter jeres 
ønske. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D22-02  
Torsdag den 27. januar 2022 
Kl. 16.00-21.30 
 

Aftentur Café Lindevang 
Vi kører en tur gennem København, hvor vi kan køre forbi steder efter 
jeres ønske og derefter til Café Lindevang, hvis historie kan føres 
tilbage til 1938. Det fortælles, at man som noget af det første på 

spisekortet kunne få en portion biksemad med to spejlæg for 60 øre. 
Vi nyder maden (dog ikke til 60 øre) og hinandens selskab og kører 
derefter hjem igen.   
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag samt drikkevarer.  
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Tur nr. D22-03  
Torsdag den 10. februar 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 

Malerklemmen/Mosehuset i Borup 

Hovedbygningen på Malerklemmen kan dateres tilbage til Stavns-

båndets tid, ca. år 1750. Dengang var stedet en gård, som ridefogeden 

boede på for at holde opsyn med omegnens stavnsbønder. Da 

stavnsbåndet blev ophævet i 1800, blev gården givet til ridefogeden af 

hovedgodset, Svenstrup Gods. Jorden var en smal stribe, der lå klemt 

inde mellem Svenstrups og Giesegårds jorde, deraf navnet ”klemmen”. 

Gården blev drevet som bondegård frem til 1963, hvor en kunstner 

købte gården og åbnede et traktørsted. Således fik stedet hele sit 

navn, ”Malerklemmen”. 

 

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

Tur nr. D22-04  
Torsdag den 24. februar 2022  
Kl. 10.00-16.00 
 

TUTTEN – Restaurant Mellemfortet  

Restaurant Tutten ligger ved den gamle fiskerihavn i Sydhavnen. Her er 
alt som det plejer, god stemning, skøn udsigt og dejlig mad. Er man til 
øl og snaps bestiller man Fars eller Mors platte, 3 stykker smørrebrød, 
en øl og en snaps samlet pris 110,- kr. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
  

https://www.mellem-fortet.dk/
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Tur nr. D22-05  
Torsdag den 10. marts 2022 
Kl. 13.00-17.00 
 

Vallensbæk - Eftermiddagskaffetur 
Vi kører en hyggelig eftermiddagstur til Vallensbæk, hvor vi finder et 
sted til en god kop kaffe og kage. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til eftermiddagskaffe og kage. 

 
 
Tur nr. D22-06  
Torsdag den 24. marts 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 

Rådmand Davids Hus i Helsingør 
Vi kører nordpå ad Strandvejen mod Helsingør og spiser frokost i 
Rådmand Davids hus. 
RÅDMAND DAVIDS HUS er et af de oprindelige gamle Helsingørhuse 
opført i 1694 af Rasmus David Mellvin. Huset er usædvanligt velbevaret 

med mange originale detaljer. Selv om det er svært at forestille sig i 
dag, lå huset dengang ned til strandkanten – og under kældergulvet er 
der fundet rester af svært drivtømmer, som formentlig stammer fra 
Chr. IV’s lappegrundsfort nord for Kronborg.  
Rasmus David Mellvin var søn af en skotsk indvandrer, og det er derfor 
ikke uden en vis ironi, at der også er fundet et par af de kanonkugler, 
som den engelske flåde skød mod byen, da den passerede forbi i 1807 
efter at have bombarderet København og bortført den danske flåde. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D22-07  
Torsdag den 7. april 2022  
Kl. 10.00-17.00 
 

Roskilde Domkirke 
Roskilde Domsogn er med 19.415 indbyggere, pr. 1. januar 2017, 

landets femte største sogn og det største af landets domsogne.   

Domkirken besøges årligt af godt og vel 150.000 turister, nok ikke så 

mange i 2020. I 1995 blev kirken optaget på UNESCO's liste over 

verdens kulturværdier. Roskilde Domkirkemuseum er Domsognets eget 

museum. Det er indrettet i den historiske riddersal, som er overetagen 

til Hellig Trekongers Kapel.  
 
Turens pris 90 kr. (entre 40 kr.+ turen 50 kr.).  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D22-08  
Torsdag den 21. april 2022 

Kl. 10.00-17.00 
 

Anemonetur 
Foråret burde nu være stærkt på vej, og vi tager en smuk tur ud i 
landskabet og ser, om vi kan finde nogle anemoner. Undervejs finder vi 
et godt sted at spise frokost. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D22-09  
Torsdag den 5. maj 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 

Nakkehoved Fyr ved Gilleleje 
Nakkehoved Fyr er oprindeligt betegnelsen for to fyrtårne ved 
Nakkehoved, beliggende på den ca. 30 meter høje klint Fyrbakkerne. I 
de seneste år bruges betegnelsen om det vestlige fyr, som nu er det 
eneste aktive. Det er et anduvningsfyr, som sammen med fyret på 
Kullen i Sverige markerer indsejlingen til Øresund fra Kattegat. 

 
Turens pris 90 kr. (entre 40 kr.+ turen 50 kr.).  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D22-10**  
Torsdag den 19. maj 2022 
Kl. 10.00-17.00 

 
Lundekrog 
Landbomuseet Lundekrog ligger mellem Lille Skensved og Ejby, 

omkring 8 km vest for Køge. Museet omfatter 2000 m² og udstiller 
landbrugsredskaber fra perioden 1840 - 1950 samt mindre værksteder, 
mejeri, frisør, skole, legetøj og historiske dragter og broderier. 

Turens pris 100 kr. (entre 50 kr. + turen 50 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D22-11 
Torsdag den 2. juni 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 
Bisserup Havn 
Bisserup Havn er en lille idyllisk by på sydkysten af Sjælland mellem 
Stigsnæs og Karrebæksminde. Den ligger langs den østlige 
afgrænsning af Holsteinborg Nor, der mod Smålandsfarvandet 
afgrænses af Glænø og dennes Øster Fed (fredet). 
 

Turens pris 50kr.   
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D22-12** 
Torsdag den 16. juni 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 
Havnerundfart  
Vi sejler ud i Københavns historiske havn og ser byen fra en ny vinkel, 
mens guiden fortæller om Københavns smukkeste bygninger, 
historiske, fredede huse og nye arkitektoniske mesterværker. Grand 
Tour tager os blandt andet med forbi Børsen, Operaen, Skuespilhuset, 
Den Sorte Diamant og den verdensberømte Den Lille Havfrue. Bådturen 
går også rundt i de charmerende og livlige kanaler på Christianshavn. 
Ombord på Grand Tour får du fortællinger om København på dansk (og 
måske andre sprog) af en dygtig guide ombord på båden. 
 
Turens pris 149kr. (99 kr. for sejlturen + 50 kr. for turen)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D22-13  
Torsdag den 30. juni 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 
Fugleparken & Zoo 
Fugleparken ligger midt i den smukke nordsjællandske natur med 2000 
fugle fra hele verden. Parken er også en Zoo med mange mindre 
pattedyr og en stor samling krybdyr og padder.  
 
Turens pris 180 kr. (130 kr. i entré + 50 kr. for turen) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 
 
Tur nr. D22-14  
Torsdag den 11. august 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 
Rosenhaven i Gerlev 
Oprettelsen af Gerlevparken skyldes først og fremmest, at Grethe og 

Aage Kann Rasmussen i 1979 overdrog et areal på ca. 10 hektar til 
Fonden for Træer og Miljø.  
 
Turens pris 50 kr.  
Der er ikke entré, i stedet kan man støtte Gerlevparken og de frivillige 
med et beløb på MobilePay 11411. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. D22-15**  
Torsdag den 25. august 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 
Næstved – Karrebæksminde 
Vi kører en dejlig tur ad de små veje til Næstved. 
Denne dag skal vi sejle med det hyggelige skib M/S Friheden. Her kan 
du læne dig tilbage og nyde det varierende sceneskift langs kanalens 
bredder. Lige fra de gamle industribygninger ved havnen til de smukke, 
grønne bredder, der omgiver Danmarks længste, snorlige kanal. 

Ved kanalens udmunding åbner fjorden op for en fantastisk naturskøn 
udsigt, hvor fuglelivet optræder, og hvor du i kulissen kan se 
Karrebæks Kirke med den karakteristiske mølle i baggrunden. 

Vi spiser frokost ombord på M/S Friheden. 
 
Turens pris 150 kr. (færgepris 100 kr. + turen 50 kr.) 
Husk også penge til frokost (2 stk. smørrebrød 90,- kr.) og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D22-16  

Onsdag den 7. til torsdag den 8. september 2022 
 
Miniferie – Vi arbejder for en tur til Odsherred – deltagerpris vil 
være max. 1.500,- kr. 
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Tur nr. D22-17  
Torsdag den 22. september 2022 
Kl. 10.00-17.00 

 
Hundested – med besigtigelse af sandskulpturerne 
 

 
  
Turens pris 105 kr. (entre 55 kr. Sandskulpturerne + turen 50 
kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer og eventuel kaffe. 
 

 
Tur nr. D22-18  
Torsdag den 6. oktober 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 
Store Heddinge kirke - Stevns 
Kirken ligger på Stevns og er en af Europas meget få ottekantede 
kirkebygninger fra middelalderen. Den er påbegyndt i 1200-tallet, 
formentlig i Valdemar Sejrs tid og kaldes Sankt Katarina, opkaldt efter 
en af middelalderens mest folkekære helgeninder. Kirken er opført af 

kridtkvadrer fra Stevns Klint og har været renoveret og opbygget 
mange gange, men den er stadig et usædvanligt flot bygningsværk. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 

 
Turens pris 50 kr.   
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D22-19  
Torsdag den 20. oktober 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 
Løvfaldstur  
Så er det tid for en fin tur ud i naturen, for at se de flotte farver 
naturen viser os. Vi kører gerne til steder efter jeres ønske.  

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

 
 
Tur nr. D22-20  
Torsdag den 3. november 2022 
Kl. 10.00-16.00 
 
Frihedsmuseet  
Frihedsmuseet ligger i Churchillparken i København tæt på 
Amalienborg, Kastellet og Langelinie. Museets officielle navn er "Museet 
for Danmarks Frihedskamp 1940-1945"   
 

Turens pris 145 kr. (entre 95 kr. + turen 50 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D22-21 
Torsdag den 17. november 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 
Grundtvigskirken  
Grundtvigskirken på Bispebjerg er bygget til minde om præsten, 
digteren og folkeopdrageren N.F.S. Grundtvig. 
Grundstenen på kirkens sydvestlige hjørne blev lagt på Grundtvigs 
fødselsdag den 8. september 1921. 
Tårnet stod færdigt og blev indviet den 11. december 1927 og blev 

anvendt som midlertidig kirke under færdiggørelsen af resten af kirken. 
Krypt og hovedskib blev indviet den 8. september 1940 – nitten år efter 
første grundsten blev lagt. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokosten og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D22-22  
Torsdag den 1. december 2022 
Kl. 10.00-17.00 
 
Nivaagaards Malerisamling  
Nivaagaards Malerisamling er stiftet af godsejer Johannes Hage, der i 
1908 overdrog sin private kunstsamling til offentligheden som en 
selvejende institution. Museet er beliggende i en stor, romantisk have 
med gamle, smukke træer og mange forskellige rododendroner. På 
museet kan man opleve kunstværker fra den italienske og den 
nordeuropæiske renæssance, den nederlandske barok og den danske 
guldalder. 
 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D22-23  
Søndag den 11. december 2022 
Kl. 12.00 -18.00 
 
Søndagstur - juletur 
Vi finder et sted, der giver en følelse af, at det snart er jul.  
Helst et sted, hvor der er mange lys i denne mørke tid.   
Vi spiser frokost et godt sted 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D22-24  
Torsdag den 15. december 2022 
Kl. 10.00 – 17.00 
 
Lynge Kro  
Vi kører en tur i området og nyder den fantastiske natur. Vi spiser 
frokost på Lynge Kro. Lynge Kro er rammen om en dejlig julefrokost. 
 
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  
 
 
 

 


