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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:  
 

Onsdag den 17. november kl. 09.00-16.00  
 
Telefon nr. 2892 3413 – som er en telefonsvarer. I vil blive 
ringet op i den rækkefølge, opkald er registreret. Vær 
tålmodige, I er mange, der ringer samtidig. 
 

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.  
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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. entre og et tillæg til brændstof og drift af 
busserne. Vi forbeholder os ret til at ændre prisen på en tur. 
 
 
Højst to ture pr. program 
Dette program indeholder færre ture end normalt. Derfor kan du højst 
tilmelde dig 2 ture pr. program. Du kan derudover blive skrevet på 
venteliste til højst 3 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 (X) eller på venteliste (V). 
 

AFBUD 

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

F21-131 2 dec Frederiksborg Slot – 
Jul på Slottet 

   

F21-132 7 dec Plantorama    

F21-133 8 dec Kastellet og 
julefrokost i Nyhavn 

   

F21-134 14 dec Nivaagaard    

F21-135 16 dec Julefrokost    

F22-01 4 jan Nyboders Køkken    

F22-02 5 jan Arken og Ishøj Havn    

F22-03* 6 jan Københavns 
Skomuseum 

   

F22-04 11 jan Nord/Syd    

F22-05 18 jan Københavns Museum    

F22-06 19 jan Eftm. koncert og 

middag 

   

F22-07 20 jan Sankt Mariæ Kirken    

F22-08 25 jan Henry Heerup    

F22-09 1 feb Rungstedlund    

F22-10 2 feb Nordatlantens Brygge 

og Christianshavn 

   

F22-11* 3 feb Magasin du Nord 
museum 

   

F22-12 8 feb Roskilde Domkirke    

F22-13 9 feb ”Ord i fællesskab”    

F22-14 15 feb Silkegrønt    

F22-15 17 feb Supermarco    

F22-16 
 

22 feb Frederiksborg Slot    

F22-17 25 feb Aftentur    

F22-18 1 marts Hytholm Keramik    



Frederiksberg                                                                                                                                     December 2021 – marts 2022 
 

5 

 

F22-19* 2 marts Bankmuseum    

F22-20 3 marts Ordrupgaard    

F22-21 8 marts Aftentur Lynge Kro    

F22-22 15 marts Vikingeskibsmuseet    

F22-23 16 marts CC, Refshaleøen og 
Copenhill 

   

F22-24 17 marts Besøg hos keramiker 
Allan Hytholm 

   

F22-25 22 marts Ringsted     

F22-26 25 marts  Nivaagaard    

F22-27 29 marts Cafe Svanen    

F22-28 30 marts Greve Museum og 

Grennesminde 

   

F22-29 31 marts Nivaagaard    

 
HUSK - 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. 

 
 
HUSK også gerne dit medlemskort til Ældresagen og Politiken 
Plus, da disse giver rabat på entre mange af de steder, vi besøger. 
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Tur nr. F21-131 
Frederiksborg Slot – Jul på slottet 

Torsdag den 2. december kl. 10.00-17.00  

I samarbejde med DR viser museet en stor særudstilling med bl.a. 
dragter og rekvisitter fra DR’s populære julekalendere. Desuden åbnes 
lågerne på museets pragtkabinetter fra 16-1700-tallet, og en hemmelig 
verden med små spejlkabinetter og skuffer kommer til syne. Hvis tid og 
kræfter tillader det, kan man også se en særudstilling om Leonora 
Christine. Vi finder et rart sted at spise frokost. 
Turens pris er 110 kr. (tur 50 kr. og entre 60 kr.)  

Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F21-132 
Tur til Plantorama, Hørsholm  

Tirsdag den 7. december kl. 10.00-17.00  

Vi nærmer os julen, så måske er der brug for lidt juleplanter eller lidt 
grønt og pynt til de hjemmelavede juledekorationer eller andet 
spændende. Vi besøger den nyeste Plantorama, der åbnede i Hørsholm 
i marts 2021. Det er et moderne Plantoramacenter både på oplevelser 
og bæredygtighed.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
              

 
Tur nr. F21-133 
Kastellet og julefrokost i Nyhavn 
Onsdag den 8. december kl. 10.00-15.00 
Vi kører en smuttur ind på Kastellet og ser kirken og mindesmærket 
over faldne danske soldater. Herefter tager vi til Nyhavn og finder et 
godt sted, hvor vi spiser traditionel julefrokost.  

Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F21-134 
Nivaagaard - Ib Spang Olsen 100 år 
Tirsdag den 14. december kl. 10.00-16.00 
I 2021 ville den folkekære Ib Spang Olsen være fyldt 100 år. I den 
anledning viser Nivaagaard hans mangfoldige virke. Hans hjerte 
bankede særligt for de mindste såvel som for naturens dyr og planter, 
og hans frodige tegninger emmer af kærlighed til livet. Vi spiser frokost 
på The Captain i Rungsted havn efter besøget på museet. 
Turens pris er 50 kr. Gratis entre for Røde Kors. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 

 
 
 

               
 
 
 

Tur nr. F21-135 
Julefrokost 
Torsdag den 16. december kl. 10.00-16.00 
Vi kører til den smukt julepyntede Lynge Kro for sammen med Vanløse 
og Brønshøj at spise en lækker julefrokost. 
Turens pris er 235 kr. (tur 50 kr. og frokost 185 kr.) 
Husk penge til drikkevarer 
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Tur nr. F22-01  

Tur til Nyboders Køkken  

Tirsdag den 4. januar kl. 10.00-15.30  

Vi kører til en ny restaurant “Nyboders Køkken”.  Restauranten er 
indrettet i en stil, der minder lidt om “Matador” og med billeder af  

skuespillerne og kongehuset på væggene. Spisekortet omfatter mange 
retter, som vor mor og mormor lavede dem og til fornuftige priser.  

Det hele krydres med toner fra bl.a. Poul Reichhardt, Liva Weel og 
andre kunstnere, vi mindes fra den periode.  

Turens pris er 50 kr.  

Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F22-02 
Arken og frokost i Ishøj havn 
Onsdag den 5. januar kl. 10.00-16.00 
Udstillingen ”Blomsten i kunsten”. Præsenteres således: I et frugtbart 
møde mellem den ældre kunst og samtidskunsten viser udstillingen 
hovedværker af internationale og danske kunstnere i en bred vifte af 
udtryk med et tidsligt spænd på 200 år – fra den danske guldalder og 
vitalister over tidlige franske modernister og samtidskunstnere. F.eks.: 
Anna Syberg, Andy Warhol, Zahrtmann, Monet, Koons). Vi spiser 
frokost på Kabyssen i Ishøj havn (Frokosttilbud: 3 stk. uspecificeret 
smørrebrød, ½ l fadøl eller vand og 1 snaps: 90 kr.) 
Turens pris er 180 kr. (tur 50 kr. og entre: 130 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-03* 
Københavns Skomuseum 
Torsdag den 6. januar kl. 10.00-16.30 
Museet er oprettet i 1934 og tilhører Københavns Skomagerlaug. 
Samlingen omfatter sko, som er opdelt i en historisk og ortopædisk 
afdeling samt værktøj. I den historiske samling kan vi bl.a. se Bamses 
støvler fra børneudsendelserne om Bamse og kylling, og i den 
ortopædiske kan vi se bl.a. se eksempler på fantastiske løsninger på 
folks fodproblemer. Besøget indledes med en historisk orientering, 
mens vi får serveret en kop kaffe med småkager, som er incl. i entré 

prisen. 
Turens pris er 90 kr. (tur 50 kr. Og entré 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
  
  
Tur nr. F22-04 
Syd/Nord 
Tirsdag den 11. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører igennem det gamle Sydhavn med den gule by og videre 
igennem den nyere bydel. Frokosten spiser vi på Esthers Spisehus i 
Hellerup, og på vejen hjem kører vi en tur igennem Nordhavn. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F22-05  

Københavns Museum  

Tirsdag den 18. januar kl. 10.00-16.00  

Københavns Museum er et bymuseum, der ejes af Københavns 
Kommune. Indtil 2015 lå det på Vesterbro, hvor det lukkede for 
flytning. I februar 2020 genåbnede det på hjørnet af Stormgade og 

Vester Voldgade i Indre by. Museet er beliggende i en historisk 
bygning, hvor de rigt dekorerede sale og rum i sig selv er et besøg 
værd.   

Turens pris er 140 kr. (tur 50 kr. + entre 90 kr.)  

Husk penge til frokost og drikkevarer  
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Tur nr. F22-06 
Eftermiddags-/aftentur med koncert og spisning 
Onsdag den 19. januar kl. 15.30-20.00 
Vi finder en gratis onsdagskoncert (fra kl.17-18) med   
Konservatoriestuderende, som optræder med forskellig musik 
forskellige steder i hovedstaden. Programmet er i skrivende stund 
endnu ikke fastlagt, så ”hvad, hvem og hvor” bliver en overraskelse. Vi 
spiser aftensmad et godt sted i nærheden af koncerten. 
Turens pris er 50 kr.  

Husk penge til middag og drikkevarer 
 
 

                         
 
 
Tur nr. F22-07 
Sankt Mariæ Kirken 
Torsdag den 20. januar kl. 10.00-16.00 
Mange af os har sikkert set en Benediktiner søster i bybilledet på 
Frederiksberg, for på Jens Jessens Vej ligger der et kloster med en 
tilhørende smuk moderne kirke. Denne er udsmykket med pragtfulde 
glasmosaikker udført af kirkekunstneren Maja Lisa Engelhardt, og 

søster Benedikte vil fortælle om tilblivelsen og tolkningen af dem samt 
om klosterlivet på Frederiksberg. 
Turens pris er 70 kr. (tur 50 kr. og 20 kr. til hjælp til en æske 
chokolade til søster Benedikte). 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-08 
Henry Heerup museum i Rødovre  
Tirsdag den 25. januar kl. 10.00-15.30 
Vi kører den korte tur igennem Irma-byen til museet i Rødovre. Her 
vises i hundredvis af originaler og andre grafiske værker af den kendte 
kunstner. Vi spiser frokost på ”Frokostrestauranten 1971” på H.C. 
Ørstedsvej. 
Turens pris er 85 kr. (tur 50 kr. og entre 35 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 

 
Tur nr. F22-09 
Karen Blixen Museet* 
Tirsdag den 1. februar kl. 10.00-17.00 
Vi skal besøge Karen Blixen Museet, hvor Karen Blixen levede sine 
sidste år og også ligger begravet i haven. Vi følger Karen Blixens 
livslinje fra barn til ung stræbsom kvinde, der oplever mere i sin livstid 
end de fleste af os og til hendes sidste år på Rungstedlund. Vi finder et 
hyggeligt sted til frokost langs kysten.  
Turens pris er 150 kr. (tur 50 kr. og entre 100 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
              
 
Tur nr. F22-10 
Nordatlantens Brygge og Christianshavn 
Onsdag den 2. februar kl. 10.00-16.00 
Vi ser udstillingen IMPORT – EKSPORT på Nordatlantens Brygge. Det er 
to separatudstillinger med hhv. Gudrun Hasle og Martin Brandt, som 
går i dialog med hinanden om forholdet mellem Grønland og Danmark. 
Gudrun Hasles udstilling handler om hendes ophold i Nuuk fra 2019-21. 
Martin Brandt er født i Nuuk, men har boet flere år i København. 

Derefter kører vi på sightseeing på Christianshavn, spiser frokost et 
hyggeligt sted og drikker en kop kaffe på Christiania (her skal man gå 
ca. 300 meter) 
Turens pris er 80 kr. (tur 50 kr. og entre 30 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-11* 
Magasin du Nord museum 
Torsdag den 3. februar kl. 10.00-16.30 
Næsten alle Københavnere kender vist Magasin du Nord, men næppe 
så mange kender Magasin Museum, der ligger på bagsiden af Magasin, 
og som åbnede i 2013. Siden 1868 er der blevet gemt ting og sager fra 
forretningens hylder, og samlingen rummer nu ca. 1.000 genstande og 
ca. 20.000 fotografier. Efter besøget spiser vi frokost et hyggeligt sted. 
Entré og rundvisning er gratis. Der er 7 trappetrin op til museet, men vi 
hjælper gerne med rollator og en arm. 

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

                         
 
 
Tur nr. F22-12 
Roskilde Domkirke  
Tirsdag den 8. februar kl. 10.00-17.00 
Vi kører ad mindre veje til Roskilde Domkirke. Domkirken er den kirke i 
verden, der har flest konger (21) og dronninger (19) begravet. Kirken 

blev i 1995 optaget på Unescos Verdensarvliste. Efter besøget finder vi 
et hyggeligt sted at spise frokost.  
Turens pris er 90 kr. (tur 50 kr. og entre 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-13 
”Ord i fællesskab” 
Onsdag den 9. februar kl. 10.30-15.00 
Et nyt spændende initiativ fra Røde Kors: 
 
Vi besøger Netværkshuset på Nørrebro. Vi spiser dejligt smørrebrød, 
hvorefter vi nyder samværet om den aktivitet, som du har valgt ved 
tilmelding. Hvilken aktivitet har du lyst til? 
 

Højtlæsning i Bogfællesskabet: Her møder du andre, som deler 

glæden ved litteraturen. En frivillig læser højt for gruppen og sammen 
får I mulighed for en hyggelig stund, hvor I kan glæde jer over at få 
oplæst en historie og tale om dens indhold.  
 
Brevskrivning: Holder du af at skrive til og at modtage breve fra en, 
du holder af? Så kan du mødes med andre, som deler samme glæde, 
og I kan lade jer inspirere af hinanden. Du har også mulighed for at 
blive en del af Brevvenner, hvor du kan udveksle breve med fx en 
beboer på et plejecenter. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer, ca. 20 kr. 
 
 
Tur nr. F22-14  

Tur til Silkegrønt i Sorø  

Tirsdag den 15. februar kl. 10.00-17.00  

Silkegrønt i Sorø er Danmarks største specialbutik for kunstige 
blomster, planter og træer. Vi besøger butikken og bliver inspireret af 
alle deres flotte dekorationer, farvestrålende blomster og brugskunst. 
Får man lyst til at fremstille sin egen dekoration, har Silkegrønt alt, 
hvad man skal bruge. Inden besøget finder vi et godt sted at spise 

frokost.  

Turens pris er 50 kr.  

Husk penge til frokost og drikkevarer og måske indkøb 
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Tur nr. F22-15 
Supermarco 
Torsdag den 17. februar kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Supermarco i Sydhavnen, som siden 1980 er den største 
importør af italienske specialiteter i Danmark. Udvalget er stort, det 
består af ægte italienske dagligvarer, specialiteter og vin, og i 
delikatesseafdelingen er der et stort udbud af pålægsfade og ost. Efter 
besøget finder vi hyggeligt sted at spise frokost.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost, drikkevarer og evt. indkøb 

  
 
Tur nr. F22-16 
Frederiksborg Slot 
Tirsdag den 22. februar kl. 10.00-17.00 
Vi kører til det smukke Frederiksborg Slot, hvor vi skal besøge museet, 
som viser udstillingen ”Leonora Christine 400 år”. En stemme fra 
Danmarkshistorien om kongedatterens liv og skæbne. Vi spiser frokost 
på spisestedet Leonora, som serverer en ”Leonoratallerken” til 158 kr. 
for dem, som har lyst. Der er også andet på deres spisekort. 
Turens pris er 110 kr. (tur 50 kr. og entre 60 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F22-17  

Aftentur 

Fredag den 25. februar kl. 17.00-20.30  

Aftentur 
Vi kører til Søborg og nyder aftensmåltid på Rugantino, en klassisk 
italiensk restaurant. 
Turens pris er 50 kr. 

Husk penge til middag og drikkevarer 
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Tur nr. F22-18  

Hytholm Keramik  

Tirsdag den 1. marts kl. 10.00-17.00  

Dagens tur går til Skenkelsø ved Ølstykke, hvor vi besøger Hytholm 
Keramik. Der møder vi Allan Hytholm, der arbejder med lertøj, stentøj 
og relieffer i sit værksted. Allan har en fortid i den Kongelige 
Porcelænsfabriks udviklingsafdeling og har siden 1972 arbejdet i egen 
virksomhed med keramik i videste forstand. Når man ser det store 

farverige udvalg i udstillingen, bliver man nemt fristet til at købe en 
gave eller to med hjem.   

Turens pris er 50 kr.  

Husk penge til frokost og drikkevarer 

           

                                         
 
Tur nr. F22-19* 
Bank- og Sparekassemuseet og frokost i Kanalhuset 
Onsdag den 2. marts kl. 10.00-16.00 
Vi besøger den smukke Heerings Gård på Christianshavn med Bank- og 
Sparekassemuseet. Udstillinger om bankernes stigende betydning i 
1800-tallet, Privatbanken og Tietgen – og en kopi af en side i H.C. 
Andersens bankbog. I kælderen (ad en stejl trappe!): film og udstilling 
om likørfremstillingen, som foregik her. Separatudstillingen 

”Iværksætter før og nu”. Frokost i Kanalhuset på Ovengaden oven 
Vandet. Det tidligere Orlogsmuseum, som efter en omfattende 
istandsættelse nu er hotel, cafe, restaurant og ”aktivitetshus”. Der er 
kun én frokostmulighed (og man ved ikke på forhånd, hvad det er): 
Kokkens frokosttallerken for 100,- 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost (100 kr.) og drikkevarer 
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Tur nr. F22-20 
Ordrupgaard Museum 
Torsdag den 3. marts kl. 12.00-16.00 
Efter at have været lukket i flere år er museet nu genåbnet med sin 
nye tilbygning, og vi inviteres indenfor i fem nye underjordiske 
udstillingssale. Der er nu plads til billeder af franske kunstnere som 
bl.a. Degas, Renoir, Gaugain, Cezanne, Monét og også værker af 
danske kunstnere som f.eks. L.A. Ring, Købke, Hammershøj, 

Eckersberg, Johannes Larsen med flere. Desuden er der skiftende 
særudstillinger.  
Turens pris er 170 kr. (50 kr. og entré 120 kr.)  
Husk penge til kaffe og kage  
 
 
  

                     
 
 
 

Tur nr. F22-21 
Aftentur 
Tirsdag den 8. marts kl. 16.30-21.30 
Vi kører til Lynge Kro, hvor vi skal spise et dejligt måltid mad. Kroen er 
en af Danmarks ældste landevejskroer.  
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer 
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Tur nr. F22-22  

Tur til Vikingeskibsmuseet  

Tirsdag den 15. marts kl. 10.00-17.00  

På Vikingeskibsmuseet i Roskilde kan du opleve de fem originale 
vikingeskibe, der blev udgravet i Roskilde Fjord i 1962. De næsten 
1.000 år gamle skibe er udstillet i Vikingeskibshallen og står som sorte 
silhuetter med fjorden som levende bagtæppe. Museet ligger smukt 
ned til Roskilde Fjord og består af Vikingeskibshallen, 
museumsøen med bådeværft, værksteder og Café Knarr, der serverer 
Ny Nordisk Vikingemad, samt museumshavnen med vikingeskibe og 

nordiske træbåde.  
Turens pris er 200 kr. (tur 50 kr. + entre 150 kr.)  

Husk penge til frokost og drikkevarer  

               

Tur nr. F22-23 
Copenhagen Contemporary, Refshaleøen og Copenhill 
Onsdag den 16. marts kl. 10.00-16.00 
Vi besøger den hidtil største udstilling på CC, hvor superstjerner fra den 
amerikanske Light- and Space-bevægelse har overtaget hele 
kunstcentret. En unik udstilling om den amerikanske lys- og rumkunst, 
der opstod i Los Angeles i 1960érne, hvor kunstnere eksperimenterede 
med at skabe kunst af lys og nye materialer. Vi spiser frokost på 
Lynetten og skal op på toppen af Copenhill (Amager Forbrænding) og 
nyde udsigten – husk varmt tøj! 
Turens pris er 50 kr. (gratis entre på museet for Røde Kors) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. F22-24 
Besøg hos keramikeren Allan Hytholm 
Torsdag den 17. marts kl. 10.00-16.00 
Allan Hytholm blev uddannet som keramiker og modellør fra Den Kgl. 

Porcelænsfabrik i 1967. Han bor og arbejder i Nordsjælland, og her har 
han et stort galleri, hvor der er en spændende udstilling af hans 
keramik- og stentøjsting i alle prislag. Han fremstiller både brugsting 
og pynteting, og han har lavet flere udsmykningsopgaver i ind- og 
udland. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer  

https://www.visitfjordlandet.dk/spis-og-sov/cafe-knarr-spis-som-en-viking/
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Tur nr. F22-25 
Ringsted  
Tirsdag den 22. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Ringsted og besøger den smukke kirke. Frokosten spiser vi 
på Rådhuskroen, der altid er vært for en god frokost og efterfølgende 
kaffe. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge frokost og drikkevarer 
 
 

Tur nr. F22-26 

Nivaagaard 

Fredag den 25. marts kl. 12.00-15.30  
Vi kører en tur til Nivaagaard og ser udstillingen om Wilhelm Marstrand 
og drikker en kop kaffe, inden turen går hjemad.  
Turens pris er 50 kr. Entre gratis for Røde Kors Turtjeneste 
Husk penge til kaffe 
 
 
Tur nr. F22-27  

Tur til Cafe Svanen*  

Tirsdag den 29. marts kl. 10.00-16.00  

Vi kører en dejlig tur til Holbæk, hvor vi spiser frokost på Cafe Svanen. 
Svanens historie begynder tilbage i 1912, hvor den var tilknyttet 
Holbæk kaserne som et rigtigt soldaterværtshus med sand på gulvet. I 
1988 fik stedet nye ejere og forvandlede sig til et populært spise- og 
musiksted, som det er i dag. Cafe Svanen drives af 2 dygtige kokke og 
er kendt for sit lækre smørrebrød, der også sælges ud af huset.  

Turens pris er 50 kr.  

Husk penge til frokost og drikkevarer  
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Tur nr. F22-28 
Greve Museum og Grennesminde 
Onsdag den 30. marts kl. 10.00-16.00 
Vi besøger Greve Museum med udstillinger om ”Greve i det 20.årh” – 
hvordan og hvorfor man i perioder i det 20. årh har valgt at flytte til 
Greve, ”Grevegård fra gård til Museum” og ”Mod nye tider” – 
landbosamfundets udvikling fra 1850–1915. Vi spiser frokost på 
museet. På vej hjem besøger vi Grennesminde – gartneri og cafe. 
Turens pris er 90 kr. (tur 50 kr. og entre 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 

 
 

                  
 
 
Tur nr. F22-29 
Nivaagaard kunstmuseum 
Torsdag den 31. marts kl. 10.00-16.00 
Museet rummer mesterværker fra 400 års europæisk kunsthistorie, og 
fra januar til juni viser museet en særudstilling med titlen: ”Wilhelm 
Marstrand, den store fortæller.” På mere end 70 billeder ser vi 

hverdagsscener i København, Folkelige gadebilleder i Italien, fine 
landskabsbilleder samt motiver fra Holbergs komedier. 
Entreen er gratis for Røde Kors. 
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 

 

 
 

 


