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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 Hoved-
stadens 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 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 som 
anført nedenfor:  
 

Mandag den 4. november kl. 09.00-15.00  
Tirsdag den 5. november kl. 09.00-15.00 
 
Telefon nr. 2892 3413 – som er en telefonsvarer. I vil blive 
ringet op i den rækkefølge, opkald er registreret. 
 

Telefonbeskeder indtalt før kl. 09.00 bliver ikke registreret. 
 

Herefter kan du tilmelde dig ture alle hverdage kl. 9.00–12.00 på 
telefon 4127 3997. 
 

Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev 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 egnede for kørestolsbrugere, 
rollatorbrugere og meget gangbesværede. 

Ture, der er 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 vore ture er meget populære. Det betyder 
desværre, at mange ture hurtigt bliver overtegnede. For at sikre at så 
mange som muligt for glæde af vores ture, kan du højst tilmelde dig 3 
ture pr. program. Du kan derudover blive skrevet på venteliste til 
højst 5 ture. 
 

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 er blevet sat af ved sin 
gadedør. 
 

Bestillingsliste 

På de næste sider kan ønskerne markeres inden tilmeldingen. 

Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 

AFBUD 

Evt. AFBUD ved sygdom el.lign.: tlf. 4127 3997 eller 3833 6400. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

F19-94* 3 dec Rundtur i den nye 
Metro Cityring 

   

F19-95 4 dec Julefrokost i 
Kongelunden 

   

F19-96 9 dec Julekoncert Mariendal 
Kirke kl. 19.30 

   

F19-97 11 dec Julefrokost i Hørsholm    

F19-98 12 dec Ballerup Museum    

F19-99 13 dec Hareskoven og 
Skovlyst i Værløse 

   

F20-01* 7 jan Ringsted Skt. Bendts 
Kirke og outlet 

   

F20-02 8 jan Louisiana – Generation 
Wealth  

   

F20-03 9 jan Louisiana     

F20-04 10 jan Røde Kors Butik 

Hørsholm 

   

F20-05 14 jan Villum Window 

Collection i Søborg 

   

F20-06 15 jan Nivaagaard    

F20-07 21 jan Roskilde og RUC    

F20-08 22 jan Legetøjsmuseum Olgas 
Lyst 

   

F20-09 23 jan Amalienborgmuseet    

F20-10 24 jan Langs Øresund til 

Helsingør 

   

F20-11 28 jan Arken – Picasso     

F20-12 29 jan Den Gule By, Valby    

F20-13 4 feb Tur med Havnebussen 
i Københavns havn 

   

F20-14* 5 feb Skt. Lukas Stiftelsens 
Museum - rundvisning 

   

F20-15 6 feb Charlottenborg 
Forårsudstilling 2020 

   

F20-16 7 feb Aftentur – spisning på 
Rest Gordion i Lyngby 

   

F20-17 11 feb Det Danske Schweiz og 
Lyngby Kirke 

   

F20-18 12 feb Tur til Roskilde Fjord    



Frederiksberg                                                                                                                                     December 2019 – marts 2020 

5 

 

F20-19 18 feb Nordhavn – rundt i den 
nye bydel  

   

F20-20 19 feb Nivaagaard - Scherfig    

F20-21 20 feb Museet for Søfart    

F20-22 21 feb Hirschsprungske 

Samling 

   

F20-23 25 feb Frederiksborg 

Slotskirke 

   

F20-24 26 feb Roskilde Domkirke    

F20-25 3 mar Fredensborg Slot     

F20-26 4 mar Røde Kors butik 
Hørsholm 

   

F20-27 5 mar Københavns 

Bymuseum 

   

F20-28 6 mar Louisiana - gratis    

F20-29 10 mar Nivaagaard - Scherfig    

F20-30 11 mar Sct. Hans hospital og 
Roskilde 

   

F20-31 17 mar Det nye Sydhavn og 
Supermarco 

   

F20-32 18 mar Ringsted Skt. Bendts 
Kirke og Outlet 

   

F20-33 19 mar Arken    

F20-34 20 mar Statens Museum for 

Kunst – Anna Ancher 

   

F20-35 24 mar Køge Nord St. og Køge 

Kyst 

   

F20-36 25 mar Arken    

F20-37 29 mar Søndagsfrokost i 
Hørsholm 

   

F20-38 31 mar Dragør og 
Kongelunden 
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NYT – Hvis du kommer med på en tur til en destination, 

hvor du har boet eller har anden god relation, så nævn 

det for turleder før turen, så kan I aftale, at du fortæller 

lidt, når I kommer frem.  
 

 ------- oooooo ------- 
 
 
 
Tur nr. F19-94* 

Rundtur i den nye Metro Cityring 
Tirsdag den 3. december kl. 10.00-16.00 
På denne tur skal vi stifte bekendtskab med Metro Cityringen, der 
åbnede i slutningen af september. Når alle er blevet hentet, kører vi til 
en af de nye metrostationer og parkerer minibussen. Derefter tager vi 
elevatoren ned i dybet, og tager en rundtur. Vi stiger af ved et par af 
stationerne for at se på deres særpræg og kører op med elevatoren for 
også at se pladsen foran stationen. Derefter kører vi igen med 
elevatoren ned på perronen og fortsætter vores tur. Vi finder et rart 
sted at spise frokost. 

Det er op til den enkelte deltager at sørge for gyldig 
rejsehjemmel i Metroen: der kan benyttes pensionistkort eller 
rejsekort.  
Turens pris er 50 kr., som betales til turlederen.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F19-95 
Tur til Amager og Kongelunden 
Onsdag den 4. december kl. 10.00-16.00 
Vi ser Kongelunden (kører en rundtur), inden vi besøger restauranten 

”Lille Kongelund”, hvor der bliver serveret julefrokost. Efter frokosten 
kører vi til ”Kongelundgaard”, en gårdbutik hvor pynt og varelager står 
i julens tegn, og hvor det er muligt at få en kop kaffe eller kakao og en 
lille kage i cafeen.  
Turens pris er 240 kr. (tur 50 kr. og julefrokost 190 kr.)  
Husk penge til drikkevarer 
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Tur nr. F19-96 
Julekoncert med Claudiuskoret i Mariendal Kirke 
Mandag den 9. december kl. 16.30-22.00 
Claudius-koret består af ca. 40 medlemmer i alle aldre, fordelt på 4 
stemmer. Der lægges vægt på et godt og afvekslende repertoire, 
primært baseret på klassiske værker, men også på et hyggeligt 
samvær. Koret benytter Mariendal Kirke til prøver og til nogle af deres 
koncerter. Vi begynder med noget aftensmad på et lokalt spisested. 
Koncerten begynder 19.30 og varer ca. 1,5 time. 

Turens pris er 50 kr. (koncerten er gratis) 
Husk penge til middag og drikkevarer  
 
 
 

 
 
 
Tur nr. F19-97 
Julefrokost i Hørsholm 

Onsdag den 11. december kl. 10.00-17.00 
Vi spiser en dejlig frokost i Bistro Sans på Lerbækgaard Golfklub. Den 
består af: 3 slags sild, fiskefilet, æg med rejer, røget laks, salat, den 
varme ret er ribbensteg med brunede kartofler med mere og ris á la 
mande. Maden serveres ved bordet. 
Turens pris er 225 kr. (tur 50 kr. og frokost 175 kr.)  
Husk penge til drikkevarer  
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Tur nr. F19-98 
Tur til Ballerup Museum og Konditorgården  
Torsdag den 12. december kl. 10.00-16.30 
 
 
 

 
 
 

 
Ballerup Museum er en del af det charmerende landsbymiljø i 
Pederstrup. På museet kan man opleve Ballerups historie, landboliv 
samt historien om storfyrstinde Olga og andre immigranter fra Ballerup. 
Udstillingen om storfyrstinde Olga, der flygtede fra revolutionen i 
Rusland i 1917, stiller skarpt på en række almenmenneskelige 
spørgsmål og temaer fx Hvad er min kultur? Hvad er et hjem? Identitet 
og personlige valg. Der er bestilt frokost i den idylliske Konditorgården 
lige ved museet. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer  
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Tur nr. F19-99 
Hareskoven og Skovlyst  
Fredag den 13. december kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Værløse og ser noget af den nye bebyggelse på den gamle 
flyveplads og den dejlige natur omkring Værløse og derefter til 
Hareskoven, hvor vi skal spise dejlig frokost på Restaurant/Minibryggeri 
Skovlyst.   
Turens pris er 50 kr.  

Husk penge til frokost og drikkevarer  
 
 
Tur nr. F20-01* 
Outlet i Ringsted og Skt. Bendts Kirke 
Tirsdag den 7. januar kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Ringsted og kigger ganske kort ind i den smukke Skt. 
Bendts Kirke, inden vi spiser frokost på Rådhuskroen. 
Bagefter besøger vi Ringsted Outlet, som er Danmarks største outlet-
udsalg, hvor man sparer mellem 30 – 70% i forhold til vejledende 
udsalgspris i almindelige forretninger. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F20-02 
Tur til Louisiana med særudstilling 
Onsdag den 8. januar kl. 10.00-17.00 
Her vises en særudstilling af Lauren Greenfield med titlen: 
”Generation Wealth”. Den er et dokument over de seneste årtiers vilde 
forbrugsræs i en verden, hvor mennesker bliver mere og mere besatte 

af drømmen om at se både smukke og rige ud. Vi kan sikkert også nå 
at se lidt på museets stationære udstilling af moderne kunst. 
Turens pris er 50 kr. (gratis entré for Røde Kors deltagere).  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F20-03 
Tur til Louisiana 
Torsdag den 9. januar kl. 10.00-16.00 
Vi skal nord på til Louisiana, hvor vi skal besøge dette dejlige sted og 
bl.a. se afdøde Per Kirkebys udstilling: Bronze. Vi finder hyggeligt sted 
at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. (entre er gratis – speciel ordning for 
Turtjenesten) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 

 
Tur nr. F20-04 
Tur til Røde Kors butik Hørsholm 
Fredag den 10. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Hørsholm og besøger den flotte Røde Kors Butik. Efter 
besøget her spiser vi frokost hyggeligt sted og ser noget af det smukke 
Nordsjælland. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur F20-05 
Villum Window Collection i Søborg 
Tirsdag den 14. januar kl. 10.00–16.00 
Vi skal i dag besøge Villum Window Collection som er en perle af en 
formidlingsudstilling. Den åbnede for offentligheden i 2015. Formålet 
med udstillingen er, som de skriver i deres folder, ”at dokumentere og 
formidle vinduets historie og dets betydning for menneskers livskvalitet 
og adgang til lys, luft og udsyn.” Vi finder et rart sted at spise frokost 
enten før eller efter besøget på udstillingen. 
Turens pris er 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F20-06 
Tur til Nivaagaard 
Onsdag den 15. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører langs Strandvejen til Nivaagaard. På vejen betragter vi udefra 
efterladenskaberne af ca. 850 års teglbrænding. Dernæst besøger vi 
museet. Her kan vi se det kunstneriske parløb mellem kunstnerne L.A. 
Ring (1854-1933) og H.A. Brendekilde (1857-1942), der finder sted i 
perioden 1880-1920. Begge kommer fra fattige kår og deler i perioder 
både værelse og atelier i København i en tid præget af store politiske 
og sociale forandringer. Vi finder et hyggeligt sted til frokosten. 

Turens pris er 50 kr. (gratis adgang for Røde Kors Turtjeneste) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F20-07 
Tur til Roskilde og Trekroner 
Tirsdag den 21. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører ad små veje til Trekroner ved Roskilde og ser det store 
uddannelsesområde incl. RUC, og vi skal besøge den nybyggede 
Trekroner Kirke, som er meget utraditionel og smuk. Vi finder hyggeligt 
sted at spise frokost i Roskilde. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F20-08  
Tur til Legetøjsmuseet Olgas Lyst 
Onsdag den 22. januar kl. 10.00-16.30 
Museet er en lille perle for alle med interesse for gammelt unikt legetøj, 
for det rummer mange sjove ting fra ”de gode gamle dage”. Det er 
opkaldt efter en kopi af et dukkehus fra 1890, der står på 

Nationalmuseet, som har givet tilladelse og hjælp til genskabelsen. 
Huset er 2 meter højt og har 4 etager og er et typisk klunkehjem. Det 
er møbleret med malerier, møbler og utallige småting fra denne 
periode, et imponerende syn. 
Turens pris er 100 kr. (tur 50 kr. og entre 50 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F20-09 
Tur til Amalienborgmuseet 
Torsdag den 23. januar kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge Amalienborg-museet, der har til huse i Christian VIII’s 
Palæ. Museet rækker 150 år tilbage i tid til Christian 9. og Dronning 
Louise, der blev kendt som ”Europas svigerforældre”, fordi deres seks 
børn alle blev giftet ind i europæiske fyrstehuse. Som i en tidsrejse står 
kongeparret og deres efterkommeres værelser intakte. Rummene 
vidner om tidens trends og de kongelige personers personlige smag, 

der bl.a. favner klunkestil, militærstil og ridderlig inspiration. Vi finder 
et hyggeligt spisested. 
(Nedenfor Frederik den 9.s arbejdsværelse) 
 

 
 
Turens pris er 145 kr. (tur 50 kr. + entre 95 kr.)  
Husk og penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F20-10 
Tur langs Øresund til Helsingør 
Fredag den 24. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører op langs Øresund til Helsingør og besøger Domkirken og kører 

rundt i det smukke område langs vandet. Vi finder hyggeligt 
frokoststed, inden vi kører hjemad. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk og penge til frokost og drikkevarer 
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Tur F20-11 
Kunstmuseet Arken: Picasso udstilling 
Tirsdag den 28. januar kl. 10.00–17.00 
Vinterens store særudstilling hedder Elsket af Picasso og omfatter ca. 
50 værker inden for maleri, skulptur, tegning og grafik. Udstillingen er 
blevet til i samarbejde med Musée national Picasso-Paris. Inden 
besøget på Arken finder vi et rart sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. (Gratis adgang for Røde Kors) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 

 
Tur nr. F20-12 
Tur til Den Gule By, Valby 
Onsdag den 29. januar kl. 10.00-16.00 
I 1909 byggede DSB ”en Nyboderlignende gulkalket rækkehus-
bebyggelse” i forbindelse med centralværkstedet. Der er 33 lejligheder, 
der ligger midt i København, men skjult for omverdenen. Husene var 
tjenesteboliger for personalet ved DSBs hjælpevognstjeneste, en 
enhed, der hurtigt kunne rykke ud ved afsporinger og ulykker. Dernæst 
kører vi gennem det nye byggeri i Sydhavnen. Vi spiser gammeldags 
frokost på ”Restaurant Menuen”. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk og penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F20-13 

Tur med havnebussen i Københavns Havn 
Tirsdag den 4. februar kl. 10.00-15.00 
Vi skal på tur med Havnebussen. Vi kører til et stoppested og tager 
med bussen hele vejen rundt, hvorefter vi finder et hyggeligt sted til 
vores frokost. 

Det er op til den enkelte deltager at sørge for gyldig 
rejsehjemmel i Metroen: der kan benyttes pensionistkort eller 
rejsekort. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F20-14* 

Tur til Sankt Lukas Stiftelsens Museum med rundvisning 
Onsdag den 5. februar kl. 10.00-16.30 
Gennem mere end 100 år har Sankt Lukas Stiftelsen været pionér på 
social- og sundhedsområdet, og museet giver et historisk rids over de 
store forandringer, der er sket i samfundet mht. hvem og hvordan der 
er brug for hjælp. Stiftelsen har formået at forny sig og følge med 
tiden, men samtidig stå fast på de oprindelige værdier: ”fællesskab, 
nærvær og kristen næstekærlighed. Bemærk,  Der er en del trapper i 
det smukke gamle hus. 

Turens pris er 50 kr. (rundvisning og entré er gratis, men måske 
har nogen lyst til at lægge lidt i deres bøsse)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F20-15 

Besøg på Charlottenborg Forårsudstilling 
Torsdag den 6. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Charlottenborg Kunsthal, som igen i 2020 danner rammen 

om Charlottenborg Forårsudstilling. 
Forårsudstillingen er en af de vigtigste åbne, 
censurerede udstillinger i Europa og har 
siden 1857 været en fast del af Kunsthal 
Charlottenborgs program. Den iranske 
kunstner Samaneh Roghani (f. 1984), der 
vandt soloprisen 2019, deltager i 
Charlottenborg Forårsudstilling 2020. Vi 
finder et hyggeligt sted til vores frokost. 
(Nærværende billede af Samaneh Roghani: 
Tehran 2009) 
Turens pris er 140 kr. (tur 50 kr. + 

entre 90 kr.) Der er 20% med Politiken 
Plus.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F20-16 
Aftentur til restaurant Gordion i Kgs. Lyngby 
Fredag den 7. februar kl. 16.30-21.30 
Vi skal ud og spise sammen på hyggelig restaurant i Kgs. Lyngby. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer 
 
 
Tur F20-17 
Tur rundt i vinterlandskabet i Det danske Schweiz mm. og besøg 

i Lyngby Kirke 
Tirsdag den 11. februar kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører først til Lyngby kirke og fortsætter derefter med at køre 
gennem Geelsskov, Det danske Schweiz, og andre af de 
omkringliggende skove. Vi finder et rart sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F20-18 

Tur til Roskilde Fjord 
Onsdag den 12. februar kl. 10.00-16.00 
Turen går til Roskilde Fjord, vi skal bl.a. op og se den nye 
Kronprinsesse Marys bro, og så finder vi hyggeligt sted at spise i 
Frederikssund. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F20-19 

Det Nye Nordhavn 

Tirsdag den 18. februar kl. 10.00-15.00 
Vi skal ud til det nye Nordhavn og se, hvor langt de er nået. Vi spiser 
frokost i det smukke gamle bindingshus – den fredede Frihavn Station 
– som nu er åbnet som fin lille restaurant, Frihavn. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F20-20 

Nivaagaard – Scherfig 
Onsdag den 19. februar kl. 10.00-17.00 
Nivaagaard viser her i marts 2020 en særudstilling af Hans Scherfig 
med titlen: I dyrenes verden. Inden besøget på Nivaagaard spiser vi 
frokost et rart sted med udsigt over Øresund.  
Turens pris er 50 kr. (Gratis adgang til Nivaagaard) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

Tur nr. F20-21 

Tur til M/S Museet for Søfart i Helsingør 
Torsdag den 20. februar kl. 10.00-17.00 
M/S Museet for Søfart fortæller historien om Danmark som en af 
verdens førende søfartsnationer på stemningsfuld og dramatisk vis i 
nyskabende rammer skabt af den prisvindende tegnestue BIG – Bjarke 
Ingels Group.  
 

 
 
Turens pris er 170 kr. (tur 50 kr. + entre 120 kr.) 
Der er 20% rabat, hvis man har Politiken Plus, er medlem af HK eller er 
medlem af Ældresagen (husk kort). 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F20-22 

Tur til Hirschsprungske Samling 
Fredag den 21. februar kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge dette dejlige lille museum og se den flotte særudstilling 
med Fynsmaleren Kristian Zahrtmann ”Queer, kunst og lidenskab”. Vi 
spiser frokost Under Uret, hvor vi får rabat med vores museumsbillet. 
Turens pris er 145 kr. (tur 50 kr. + entre 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

Tur F20-23 
Frederiksborg Slotskirke  
Tirsdag den 25. februar kl. 10.00–17.00 
Hvis man besøger Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot, kan 
man kun komme ind i Slotskirken fra gallerierne på 1. sal. På denne tur 
kommer vi derimod ind i stueplan og oplever derfor kirkerummet på en 
helt anden måde: Dels kan vi komme tæt på altertavle, prædikestol 
mm, dels kan vi komme til at opleve dette fyrstekapel, der blev indviet 
i 1617, og som anses for at være Nordeuropas mest overdådige 
lutherske fyrstekapel, i al dets pragt. Efter Slotskirken finder vi et rart 
sted at spise frokost. 
Turens pris er 70 kr. (50 kr. + 20 kr. i entré)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F20-24 

Tur til Roskilde Domkirke 
Onsdag den 26. februar kl. 10.00-16.00 
Domkirken er den kirke i verden, der har flest konger (21) og 
dronninger (18) begravet. Kirken blev i 1995 optaget på Unescos 
Verdensarvsliste. Vi kan også nyde Peter Brandes udsmykninger, 

bronzedørene i den såkaldte Kongeport i domkirken samt kirkens Sankt 
Andreas Kapel. Vi spiser frokost et rart sted. 
Turens pris er 90 kr. (tur 50 kr. og entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F20-25 

Tur til Fredensborg Slot 
Tirsdag den 3. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører op i smukke Nordsjælland og skal se Fredensborg Slot, vi går 
rundt om slottet og kigger ud i parken. Vi finder hyggeligt sted at spise 
frokost. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

Tur nr. F20-26 

Tur til Røde Kors butik 
Onsdag den 4. marts kl. 10.00-16.30 
Turen går til den store Røde Kors butik i Hørsholm, hvor der sælges 
brugt tøj af høj kvalitet samt diverse indboartikler. Efter besøget spiser 
vi en god frokost. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer (og måske indkøb) 
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Tur nr. F20-27 

Tur til det nyåbnede Københavns Bymuseum 
Torsdag den 5. marts kl. 10.00-16.00 
Museet åbner den 7. februar 2020 med en ny fortælling af storbyens 
historie, der inddrager gæsterne og viser genstande fra museets 
omfattende samlinger. På programmet er også et særudstillings-
program og et cafégalleri, hvor man i skiftende udstillinger vil kunne gå 
på opdagelse i byens historie og aktuelle udvikling. 
Turens pris er 140 kr. (tur 50 kr. + entre 90 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. F20-28 
Tur til Louisiana 
Fredag den 6. marts kl. 10.00-16.00 
Vi skal nord på til Louisiana, hvor vi skal besøge dette dejlige sted og 
bl.a. se afdøde Per Kirkebys udstilling: Bronze. Vi finder hyggeligt sted 
at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. (entre er gratis – speciel ordning for 
Turtjenesten) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur F20-29 
Nivaagaard - Scherfig 
Tirsdag den 10. marts kl. 10.00–17.00 
Nivaagaard viser her i marts 2020 en særudstilling af Hans Scherfig 
med titlen: I dyrenes verden. Inden besøget på Nivaagaard spiser vi 
frokost et rart sted med udsigt over Øresund.  
Turens pris er 50 kr. (Gratis adgang til Nivaagaard) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F20-30* 

Tur til Sct. Hans Hospital og Roskilde 
Onsdag den 11. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører til museet på Sct. Hans. Hospitalet er fra 1916 og er Danmarks 
ældste. Vi kan bl.a. blive klogere på hospitalets historie og se kunst 
udført af skizofrene patienter. Dernæst kører vi til Byparken og spiser 
frokost på Restaurant Pipers Hus. Turen er ikke egnet for 
kørestolsbrugere. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. F20-31 

Den nye Sydhavn og Supermarco 
Tirsdag den 17. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur ud og ser på alt det nye byggeri i Sydhavn, som nu er 
blevet til en stor og speciel bydel tæt på Københavns centrum. Efter at 
have kørt rundt i området, besøger vi det store italienske madmarked 
Supermarco, som er den største importør af italienske specialiteter i  
Danmark. Vi spiser frokost på stedet.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F20-32 

Outlet i Ringsted og Skt. Bendts Kirke 
Onsdag den 18. marts kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Ringsted og kigger ganske kort ind i den smukke Skt. 
Bendts Kirke, inden vi spiser frokost på Rådhuskroen. 
Bagefter besøger vi Ringsted Outlet, som er Danmarks største outlet-
udsalg, hvor man sparer mellem 30 – 70% i forhold til vejledende 

udsalgspris i almindelige forretninger. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F20-33* 

Tur til Arken 
Torsdag den 19. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører til museet og ser den nye udstilling ”Dyr i kunsten”. Det 
myldrer med dyr: kameler og killinger, elefanter og rotter, fjerklædte 
væsner og nuttede kæledyr, og udstillingen udforsker, hvorledes vi i 
disse år ser på dyr, taler om dyr, forbruger dyr og forstår os selv 
gennem mødet med dyr. Efter udstillingen er der frokost i Ishøj havn. 
Turens pris er 200 kr. (Tur 50 kr. + entre 150 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. F20-34 

Tur til Statens Museum for Kunst 
Fredag den 20. marts kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge SMK og bl.a. se den flotte udstilling af Skagensmaleren 
Anna Ancher (1859-1935). Vi finder hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris er 170 kr. (tur 50 kr. + entre 120 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur F20-35* 
Køge Nord station og den nye bydel Køge Kyst i Køge 
Tirsdag den 24. marts kl. 10.00–17.00 
Vi starter med at køre til Køge Nord Station, der blev indviet 31. maj 
2019. Vi skal se på stationsområdet og op at gå i det 225 m lange 
gangbrosrør, der forbinder perronerne for den nye fjerntogslinje med S-
togsperronerne på den anden side af Køgemotorvejen. Vi finder et rart 
sted at spise frokost. Inden turen igen går mod Frederiksberg, skal vi 
ud og se den nye bydel Køge Kyst der er ved at tage form. 
Turens pris er 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F20-36 

Tur til Arken 
Onsdag den 25. marts kl. 10.00-16.00  

Vi kører til museet og ser den nye udstilling ”Dyr i kunsten”. Det 
myldrer med dyr: kameler og killinger, elefanter og rotter, fjerklædte 
væsner og nuttede kæledyr, og udstillingen udforsker, hvorledes vi i 
disse år ser på dyr, taler om dyr, forbruger dyr og forstår os selv 
gennem mødet med dyr. Efter udstillingen er der frokost i Ishøj havn. 
Turens pris er 50 kr. (Gratis entre for Røde Kors på dette besøg) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. F20-37 
Søndagsfrokost i Hørsholm 
Søndag den 29. marts kl. 10.30–16.00 
Vi kører nordpå og nyder naturen undervejs. På den smukt beliggende 
Lerbækgaard Golfklub i Hørsholm venter der os en dejlig 
søndagsfrokost, som vi skal hygge os med at spise sammen med en 
gruppe Røde Kors deltagere fra Vanløse. Maden serveres ved bordet. 
Turens pris 200,00 kr. (tur 50 kr. + frokost 150 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer 
 
 
 
Tur nr. F20-38 

Tur til Dragør og Kongelunden 
Tirsdag den 31. marts kl. 10.00-16.00 
Amager rummer så mange spændende områder, og vi skal se noget af 
Kongelunden og Dragør og finder hyggeligt sted at spise frokost i 
Dragør.  
Turens pris er 50 kr.  

Husk penge til frokost og drikkevarer 
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                            Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 

 
Frederiksberg Kommune 

 
 
 

 


