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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 21. marts 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 tre ture pr. program 
Vores ture er meget populære. Derfor 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 (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 

F22-30 5 apr Ordrupgaard Gaugain    

F22-31 6 apr Kalundborg Vor Frue 

Kirke 

   

F22-32 7 apr Roskilde    

F22-33 12 apr Nyboders Køkken    

F22-34 13 apr Blomstrende 

kirsebærtræer 

   

F22-35 19 apr Buerup 

Kunsthåndværk 

   

F22-36 20 apr Louisiana     

F22-37 21 apr Skibakke og kirker    

F22-38 26 apr Helsingør Kirke og 

Kloster 

   

F22-39 27 apr Aftentur, koncert og 

middag 

   

F22-40 28 apr J.F. Willumsens 

Museum Fr. sund 

   

F22-41 3 maj ZEN Garden    

F22-42 4 maj Skt. Bendts kirke og 

Outlet 

   

F22-43 5 maj Hempel Glas Nyk.Sj.    

F22-44 9 maj Pederstrup og 

Skovlyst 

   

F22-45 10-11 
maj 

Miniferie til Maribo    

F22-46 12 maj Gavnø    

F22-47 17 maj Aftentur 

Lejre/Fasaneriet 

   

F22-48 18 maj Holmegaard Værk    

F22-49 19 maj Sydhavn og 

Valbyparken 

   

F22-50 24 maj  Christianshavn Cafe 
Rabes Have  

   

F22-51 25 maj Museum Skt. Hans 
Hospital 
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F22-52 31 maj Øresund og Hammer 
Mølle 

   

F22-53 1 juni Birkegårdens Haver    

F22-54 2 juni Nivaagaard    

F22-55 7 juni Skovlyst og 

Spangsberg 

   

F22-56 8 juni Sophienholm     

F22-57 9 juni Dyrehaven og 

Raadvad Kro 

   

F22-58 14 juni Thorsvang 
Samlermuseum 

   

F22-59 15 juni Nyruphus Skovcafé    

F22-60 16 juni Hundested Havn    

F22-61 21 juni HERRETUR - 

Frihedsmuseum 

   

F22-62 22 juni Kastrupgaard     

F22-63 23 juni Frederiksværk     

F22-64 28 juni Birkegårdens Haver    

F22-65 29 juni Jesuskirken og 

Bjælkehytten 

   

F22-66 30 juni Mosede Fort    

F22-67 5 juli Korsbæk på Bakken    

F22-68** 12 juli Frokost på Helsingør-

Helsingborg 
overfarten HUSK 

gyldigt pas 

   

F22-69 28 juli Cafe Sundet og 

Hellerup Rosenpark 

   

 
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. F22-30 
Ordrupgård - Gauguin og vennerne 

Tirsdag den 5. april kl. 10.00-16.00 

Udstillingen viser, hvordan Paul Gauguin og kunstnerkredsen omkring 
ham skabte et helt nyt malerisk udtryk i slutningen af det 19. 
århundrede. Vi spiser frokost inden besøget på Ordrupgård, som først 
åbner kl. 13.00. 
Turens pris er 170 kr. (tur 50 kr. og entre 120 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 

 
 

                         

  
 
Tur nr. F22-31 
Vor Frue Kirke i Kalundborg  
Onsdag den 6. april kl. 10.00–16.30  
Denne store og meget smukke kirke er byens vartegn. Den er bygget 
af Esbern Snares datter Ingeborg omkring 1220 af røde munkesten, 
som formodentlig er fragtet hertil fra Italien. Den er Nordeuropas 
eneste 5-tårnede kirke. Dens grundplan er et kors, hvor hver af de fire 
korsarme afsluttes af et tårn, og det femte rejser sig over kirkens 
midtpunkt.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer  
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Tur nr. F22-32 
Roskilde - Lützhøfts gamle købmandsgård og Gasværket 
Torsdag den 7. april kl. 10.00-17.00  

Lützhøfts Købmandsgård har siden 1982 fungeret som levende museum 
for købmandshandel og købmandsliv. Fuld af charme, hygge, duften af 
krydderier samt originalt interiør fremstår butikken, som den så ud i 
1920´erne. I Købmandsgården finder du også håndværksmuseet med 
en enestående samling af værktøj fra trædrejerens, karetmagerens, 
tømrerens, snedkerens, bødkerens, træskomagerens og 
billedskærerens værksted. Vi spiser frokost på Pipers Hus og ser, om vi 

bagefter har lyst til en tur til havnen og alle vikingeskibene. Der ligger 
også det gamle gasværk, der nu er et udstillingssted med moderne 
kunst og kunsthåndværk.  
Turens pris er 50 kr. Gratis entre. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
              

          

                                
F22-33 
Nyboders Køkken 
Tirsdag den 12. april kl. 10.00-15.00 
Vi kører til restaurant ”Nyboders Køkken”.  Restauranten er indrettet i 

en stil, der minder lidt om TV serien ”Matador”. Væggene er prydet 
med billeder af skuespillere og kongehusets medlemmer. Spisekortet 
omfatter mange retter, som vor mor og mormor lavede dem og til 
fornuftige priser. Det hele krydres med toner fra bl.a. Poul Reichardt, 
Liva Weel og mange andre kunstnere, vi mindes fra den periode. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-34 
Blomstrende kirsebærtræer ved havnen 
Onsdag den 13. april kl. 12.00-16.00  

Eftermiddags/frokosttur: Vi kører ud til Langelinje og Nordre Toldbod 
og ser de mange kirsebærtræer, som efter planen skulle blomstre her i 
starten af april. Bagefter finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
              

 

Tur nr. F22-35 
Buerup kunsthåndværk  

Tirsdag den 19. april kl. 10.00-17.00  

Vi kører til Café Svanen i Holbæk, hvor vi skal spise frokost. Caféen har 
en velassorteret smørrebrødsliste. Efter frokosten kører vi til den gamle 
købmandsgård i Buerup, som nu huser en gruppe kreative 
kunsthåndværkere og et træskomuseum. Kaffen drikker vi på 
Købmandsgården. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F22-36 
Louisiana Kunstmuseum 
Onsdag den 20. april kl. 12.00-17.30 
Vi spiser frokost hjemmefra hver for sig, men kan under besøget drikke 
en kop kaffe sammen i museets café. I de seneste fem år har Louisiana 
købt godt 200 nye værker for at fremtidssikre museet som et 
tidssvarende sted i international klasse, og nu har vi mulighed for at se 
et stort udvalg af disse, og selvfølgelig får vi sikkert også tid til at nyde 
museets stationære samling.  

Turens pris er 50 kr. – entre gratis for Røde Kors Turtjenesten. 
Husk penge til kaffe el.lign. 
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Tur nr. F22-37 
Den nye skibakke på forbrændingsanlægget og to kirker på 
Christianshavn 
Torsdag den 21. april kl. 10.00-16.00  
Vi tager ind og besøger Frelserkirken og Christians Kirke, før vi kører ud 
og spiser. Efter frokost tager vi elevatoren op til toppen af “Copenhill” 
og nyder den store udsigt deroppefra. Vor Frelsers Kirke ligger i Sankt 
Annæ Gade på Christianshavn. Kirken er mest kendt for sit 
spiralsnoede spir, men den rummer også en imponerende, udskåret 
orgelfacade fra 1698 og Nicodemus Tessins mesterstykke af en 

altertavle. Christians Kirke på Christianshavn i København blev bygget 
til bydelens tyske menighed (der anvendte den til 1886), og den hed 
oprindelig Frederiks Tyske Kirke. Den er det bedste eksempel i 
Danmark på en protestantisk prædikenkirke, dvs. en kirke indrettet 
med særligt henblik på prædikenen. 
Turens pris er 50 kr.   
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 

              

                       
 
F22-38 
Helsingør og Sct. Maria Kirke med Karmeliterklosteret* 
Tirsdag den 26. april kl. 10.00-17.00 

Vi kører ad Strandvejen til Helsingør, kendt for sin charmerende 
blanding af gammel havneby og moderne handels centrum. Vi 
spadserer lidt rundt i gaderne, nyder stemningen i byen og shopper 
måske lidt. Der bliver også lejlighed til et besøg i Sct. Maria Kirke med 
Karmeliterklosteret. Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

https://denstoredanske.lex.dk/Christianshavn
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Tur nr. F22-39 
Aftentur med klassisk musik 
Onsdag den 27. april kl. 15.00-20.00 
Vi skal til koncert i Stefanskirken på Nørrebro kl. 17-18.00. 
Konservatoriestuderende spiller Debussy, Tansman og Koechlin. 
Derefter spiser vi middag et godt sted i nærheden. 

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

 
Tur nr. F22-40 
Willumsens Museum, Frederikssund 
Torsdag den 28. april kl. 10.00-17.00 
Vi kører op og ser Willumsens Verden, som den spændende udstilling 
hedder. Kunsten er grænseoverskridende og mangfoldig, og kunstneren 
bruger farver, som man ikke forventer. Vi ser de store hovedværker i 
en helt ny ophængning og genkender nok ”En bjergbestigerske”. 

Vi spiser frokost på Cafe Toldboden i havnen og kører hjem via 
Kronprinsesse Marys Bro gennem Hornsherred. 
Turens pris er 120 kr. (tur 50 kr. og entre 70 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-41 
Zen Garden og Rododendron 

Tirsdag den 3. maj kl. 10.00-17.00 
Den eventyrlige have på Vestsjælland er ca. 24.000m2 stor og er 
beliggende den lille landsby Vedde i nærheden af Stenlille. Den ejes af 
Jakobine og Jørgen Nielsen og har taget næsten 27 år at anlægge. 
Jørgen har - ene mand - forvandlet havens flade jord til et smukt 
bjerglandskab, bygget op af mere en 6.000 tons store granitsten. 
Den nyeste del af haven er anlagt omkring en sø med en enestående 
blomsterpark med roser, stauder, pæoner og træer. Vi køber 

smørrebrød med, som vi kan spise i haven (eller inde). Kaffe kan købes 
på stedet. 
Turens pris er 140 kr. (tur 50 kr. og entre 90 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

                         
 
 
Tur nr. F22-42 
Skt. Bendts Kirke og Ringsted Outlet 
Onsdag den 4. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Ringsted, hvor vi kigger ind i Skt. Bendts Kirke, inden vi 

spiser frokost på Rådhuskroen. Derefter går turen til Ringsted Outlet, 
Danmarks største outlet-udsalg med 28 flotte mærkevareoutlets til dig, 
der holder af et godt tilbud, men som alligevel ikke vil gå på kompromis 
med kvaliteten. Man sparer mellem 30-70 % af tøjprisen i forhold til 
vejledende udsalgspris i almindelige forretninger.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer – og måske indkøb 
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Tur nr. F22-43 
Hempels glasmuseum ved Nykøbing Sjælland 
Torsdag den 5. maj kl. 10.00–17.00 
Vi kører til Hempels glasmuseum. Her ser vi på smukt kunsthåndværk i 
glas, både nye og eksperimenterende og antikke glas. Der er også 
mulighed for at købe moderne glasdesign fra danske glaspustere og et 
stort udvalg af smykker, vaser og meget mere i museets butik. Vi spiser 

i Cafe Anneberg med en flot udsigt over fjorden. Vi kan evt fortsætte op 
til Rørvig Nordstrand og dyppe tæerne i Kattegat eller til Rørvig havn, 
hvor børnene fanger krabber, og måske kan vi få en is, før vi kører 
hjem. 

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

Husk penge til frokost og drikkevarer 
         

 
Tur nr. F22-44 
Pederstrup og Skovlyst 
Mandag den 9. maj kl. 10.00-15.00 

Vi besøger det gamle Pederstrup landsbymiljø. Der er mulighed for lidt 
indkøb i den gamle købmandsbutik. Frokosten spises på Skovlyst i 
Hareskoven, og der er mulighed for at gå en lille tur i den 
nyudsprungne bøgeskov for dem, der har lyst. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-45 
Miniferie – Maribo, Fuglsang og Villa Gallina 
Tirsdag den 10. maj-onsdag den 11. maj kl. 10.00-18.00 
Vi spiser frokost et hyggeligt sted godt nede på Sjælland, inden vi kører 
videre syd på med kort ophold på Farø, hvor vi i godt vejr har udsigt til 
både den nye og den gamle Storstrømsbro. Herefter kører vi til hotellet 
i Maribo, hvor vi efter en kop kaffe indlogerer os og bruger 
eftermiddagen, som vi har lyst til – en tur rundt i den smukke gamle 
bydel omkring Domkirken eller en tur ned til søen.  
 

 
 

        
 
 
 
Efter en god nats søvn og dejlig morgenbuffet kører vi direkte til 
Kunstmuseet Fuglsang, hvor vi skal se dejlig kunst og den 
fantastiske natur, som også kan nydes fra museet. Museet blev 

oprindeligt grundlagt i 1890 som en del af det kulturhistoriske museum 
i Maribo, og i 1966 blev det et selvstændigt kunstmuseum. I 2008 
flyttede man ind i den nye museumsbygning og skiftede navn til 
Fuglsang. Museet ligger i meget smuk natur ved herregården Fuglsang. 
Museets samling strækker sig fra guldalder til moderne kunst. 
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Herfra kører vi til Vordingborg, hvor vi skal spise frokost – ikke langt 
fra den fredede borgruin med udsigt til Gåsetårnet og fjorden. 
 
 

           
 
 
Det er en lang tur hjemad, så vi drikker kaffe på Villa Gallina og er 
hjemme omkring kl. 18.00. 

 
 
Turens pris 1.500 kr. omfatter: 
 
Transport, entre til Fuglsang, 1 nat på enkeltværelse Hotel Maribo 
Søpark, eftermiddagskaffe/-the, 1 x middag og 2 x frokost (incl. 
drikkevarer). HUSK penge til drikkevarer til middagen. 
 
Beløbet bedes overført senest 25. april til konto, som du får oplyst, når 
du får bekræftet, at du har fået plads på miniferien.  

 
OBS: Ved tilmelding kommer alle miniferie-interesserede på venteliste, 
og endelig deltagerliste bliver meddelt i starten af april.  
 
 
 
 



Frederiksberg                                                                                                      April – juli 2022 
 

15 

 

 
Tur nr. F22-46 

Gavnø - tulipaner 
Torsdag den 12. maj kl. 10.00-17.00 
Maj er tulipantid, så turen går mod Næstved, hvor vi skal se tulipaner i 
den smukke slotshave. Haven byder på meget andet, bl.a. også en 
sansehave. Vi spiser frokost på en god lokal cafe, der er blevet kåret 
som byens bedste flere år i træk.    
Turens pris er 200 kr. (tur 50 kr. og entre 150 kr.) HUSK 
medlemskort til Ældresagen, da er prisen 120 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F22-47 
Aftentur til Lejre 

Tirsdag den 17. maj kl. 16.30-21.30  

Vi kører en dejlig aftentur til Lejre, hvor vi “runder” Ledreborg slot. 
Middagen spiser vi i Fasaneriet med udsigt over Golfklubbens baner. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F22-48 
Holmegaard Værk 
Onsdag den 18. maj kl. 10.00-17.00 
Holmegård Værk er beliggende i det gamle Holmegård Glasværk i den 
smukke Sydsjællandske natur. Det er Danmarks nye hot spot for 
kunsthåndværk, hvor man formidler fortiden som inspiration for 
fremtiden ved bl.a. at vise en syv meter høj reol fyldt med glaskunst 
fra hele Holmegårds historie.  
Turens pris er 200 kr. (tur 50 kr. og entré 150 kr. men 

medlemskab af Ældresagen og Politiken plus giver rabat, så 
husk medlemskort).  
Husk penge til frokost og drikkevarer – og evt. indkøb, der er 
mange fristelser 
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Tur nr. F22-49 
Den nye og den gamle Sydhavn og Valbyparken 
Torsdag den 19. maj kl. 10.00-15.30 
Vi kører en tur for at se alt det nye byggeri, der er gang i Sydhavnen, 
og bagefter ser vi på den gamle Sydhavn, der blev planlagt og bygget 
som en ny bydel i 30-erne. Vi runder de forskellige ting, der gemmer 
sig i Københavns største park: Valbyparken og ender ude i en sejlklub 
ved Fiskerihavnen, hvor vi spiser på en hyggelig restaurant. 
Turens pris er 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer 
              
 
 

                           
 
 
Tur nr. F22-50 
Frokosttur Rabes Have 

Tirsdag den 24. maj kl. 12.00-16.00  

I dag skal vi besøge en af Christianshavns ældste cafeer, Rabes Have. 
Bryggeriet Rabeshave, Langebrogade 6-8A, var et bryggeri 
på Christianshavn i København, formelt oprettet i 1851, og 
først 1905 blev produktionen lukket ned på den gamle adresse. I dag er 
Rabes Have en beværtning og spisested. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. F22-51 

https://da.wikipedia.org/wiki/Christianshavn
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn
https://da.wikipedia.org/wiki/1851
https://da.wikipedia.org/wiki/1905
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Museet på Skt. Hans Hospital i Roskilde 
Onsdag den 25. maj kl. 10.00-17.00 
Vi spiser først en lidt tidlig frokost i Roskilde. Herfra kører vi ud til 
Skt.Hans Hospitals museum, som åbner kl.13. Her kan man i Kurhuset, 
Bindesbølls bygning fra 1860, se film og udstillinger om hospitalets 
historie og om udviklingen i behandlings- og plejeforholdene i 
psykiatrien igennem mere ca. 150 år. Der er også udstillet malerier og 
anden kunst af flere af de indlagte. (Der er en bred trappe på 10 trin 
ned til museet og god plads til rollatorer i udstillingen). Der bliver 
mulighed for at gå en lille tur i de smukke omgivelser. 

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

 
Tur nr. F22-52 
Øresund og Hammermøllen 

Tirsdag den 31. maj kl. 10.00-15.00  

Vi kører op langs smukke Øresund og igennem Helsingør. Vi spiser 
frokost på den smukt beliggende Hammermølle Café i Hellebæk. Møllen 
indgik i små 300 år i våbenproduktion frem til 1870, hvor produktionen 
blev nedlagt. På stedet er der en lille udstilling af våben.  

Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F22-53 
Birkegårdens Haver 
Onsdag den 1. juni kl. 10.00-17.00  

OBS: For at få det fulde udbytte af turen skal du være godt gående  
I 1996 var gårdejerfamilien på Birkegården blevet så 
haveinteresserede, at de anlagde en dansk/engelsk have på 700 m2, 
og siden er der blevet anlagt en japansk have, som er Danmarks 

største, en præriehave, en klosterhave med lægeurter og krydderurter, 
en permahave med frugt og grønt og en egeskov på 800 m2. På dette 
tidspunkt forventer vi, at en stor del af deres mange rododendronbuske 
blomstrer. Vi spiser frokost i havens café.  
Turens pris er 150 kr. (tur 50 kr. og entré for seniorer 100 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer  
Tur nr. F22-54 
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Nivaagaard Museum 
Torsdag den 2. juni kl. 10.00-16.00  
Udstillingen ‘Wilhelm Marstrand. Den store fortæller’ viser hans 
mangfoldige talent, der både favner hverdagsscener i København, 
folkerige gadebilleder i Italien, intense portrætter, et ikonisk 
historiemaleri, enkelte landskabsbilleder samt motiver over Holbergs 
komedier og Marstrands litterære yndlingsfigur, Don Quixote. Vi spiser 
vores frokost på havnen i Nivå. 
Turens pris er 50 kr. Gratis entre for Turtjenesten.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 

              

 

                              
 

                            
F22-55 
Skovlyst og Spangsberg besøg 
Tirsdag den 7. juni kl. 10.00-16.00 
Dagen er ren smagsløgsforkælelse. Vi kører en tur igennem 
Hareskoven, indtil vi spiser frokost på restaurant Skovlyst. Skovlyst er 

et af Danmarks første mikrobryggerier. Der kan vælges mellem mange 
forskellige ølsorter til frokosten og evt. indkøb. Derefter fuldender vi 
dagen med et stop ved Spangsbergs fabriksudsalg. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. F22-56 

https://www.nivaagaard.dk/wilhelm-marstrand-den-store-fortaeller/
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Sophienholm Kunsthal ved Bagsværd Sø 
Onsdag den 8. juni kl. 10.00-16.00 
I anledning af 100 året for Niels Bohrs Nobelpris afholdes udstillingen 
”Spor af Niels Bohr” på Sophienholm Kunsthal. Temaet er, hvad kunst 
og videnskab har til fælles. Der vil både være fremstillinger af Bohrs 
videnskabelige arbejder, og hvordan disse har ændret vores 
verdensbillede, samt kunstneriske tolkninger af dette - hvordan hans 
legende og nysgerrige tilgang har præget kunstnere som Asger Jorn, 
samtidskunster Honey Biba Beckerlee m.fl. Vi spiser frokost i cafeen (i 
den lidt dyre ende). Der er fin adgang til bygningen, hvor der er 

elevator, men den skrånende park er ikke velegnet til dårligt 
gående/rollatorbrugere. 
Turens pris er 110 kr. (tur: 50 kr. og entre 60 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 

 

                                               
 

 

 
Tur nr. F22-57 

Dyrehaven og Raadvad Kro 

Torsdag den 9. juni kl. 10.00-15.00 
Vi kører ud gennem Dyrehaven ad Svenskevejen og nyder den 
lysegrønne skov og helt ud til Raadvad, hvor vi spiser lækker frokost på 
den gamle men renoverede kro, der ligger lige ud til Raadvad Dam.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
Tur nr. F22-58 
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Thorsvang samlermuseum Møn 

Tirsdag den 14. juni kl. 10.00-17.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra gamle dage. I den gamle 
fabrik er der nu indrettet museum med små butikker. Man kan blandt 
andet opleve banken, låsesmeden, lingeriforretningen, vin og tobak og 
mange andre små butikker. Vi spiser frokost på museets Café Tot, som 
byder på en dejlig buffet. 
Turens pris er 260 kr. (tur 50 kr. og entre 60 kr.+ frokost 149 
kr.)  
Husk penge til drikkevarer 

 
Tur nr. F22-59 
Nyruphus Skovcafé 
Onsdag den 15. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Espergærde, hvor vi spiser frokost i den hyggelige Nyruphus 
Skovcafé, som ligger i de mest naturskønne omgivelser lige op til 
skoven og med udsigt over markerne. Skovcaféen har et højt 
gastronomisk niveau med hjemmedyrkede råvarer, og i den lille butik 
kan man købe nogle af delikatesserne med hjem.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F22-60 
Hundested 
Torsdag den 16. juni kl. 10.00-16.00  

Vi kører over Hillerød til Hundested og nyder sommerlandet og det 
spændende havnemiljø med diverse forretninger, gallerier og cafeer. Vi 
spiser på hyggelige Restaurant Knud i havnen. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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F22-61 
KUN FOR MÆND 
Det nye Frihedsmuseum  
Tirsdag den 21. juni kl. 10.00-15.00 
Som noget nyt, prøver vi med en ren MANDETUR. Så kan vi måske 
lokke mændene med denne dag. Der vil blive rig mulighed til at dele 
minder og historier over frokosten. Vi kommer under jorden i 
besættelsestidens Danmark og kommer helt tæt på den danske 
modstandskamp. Vi møder fire modstands-kæmpere og en dansk nazist 

samt dykker ned i deres svære valg og dilemmaer under 2. 
Verdenskrig. Vi kan aflytte telefonsamtaler, knække tyskernes koder 
eller selv prøve at fremstille illegale blade. Vi vil se sjældne og unikke 
genstande fra besættelsestiden som henrettelsespælene fra Ryvangen 
eller modstandsmanden 'Flammens' frakke. Frihedsmuseet handler om 
de personer, der valgte at gå til modstand og belyser gennem 
historiske eksempler, hvorfor modstand ikke altid er sort/hvidt. 
Frokosten vil vi indtage ”et listigt sted” i nærheden 
Turens pris er 145 kr. (tur 50 kr. og entre 95 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-62 
Kastrupgård og Sundby Sejlklub - eftermiddagstur 
Onsdag den 22. juni kl. 12.00–16.00 
Vi ser først udstillingen på Kastrupgårdsamlingen: Josephine Douet 
(fransk fotokunstner med base i Paris og Vendsyssel) ”Havets hævn” 
om forholdet mellem menneske og natur med udgangspunkt i 
kunstneres egne observationer af landskabets forandringer. 
Derefter spiser vi en lidt sen frokost i Sundby Sejlklub: flot udsigt og 
god mad til rimelige priser 

Turens pris er 50 kr. Gratis entre. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-63 
Frederiksværk 
Torsdag den 23. juni kl. 10.00-17.00 
Vi kører til den gamle industriby Frederiksværk, som tidligere husede 
det A.P. Møller-ejede Staalvalseværk, som i dag bliver drevet som 
valseværk Dansteel. Frederiksværk er også kendt for det stolte vartegn 
Krudtværket, hvor krudtet blev blandet, og kugler til kanonerne ved 
Dybbøl blev støbt. Den charmerende kanal, der forbinder Arresø med 
Roskilde Fjord, løber gennem byen og efterlader indtryk af Venedig 
visse steder langs kanalen. Vi spiser frokost i Hundested Havn og 

besøger Lynæs Kirke, inden vi kører hjemad.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer       
 
 
Tur nr. F22-64 
Birkegårdens haver 

Tirsdag den 28. juni kl. 10.00-17.00  

Birkegårdens Haver vest for Ringsted var oprindeligt et husmandssted 
købt af Finn Sørensen og hustru i 1970. Deres store interesse for 
blomster og planter medførte at landbruget blev nedlagt og erstattet 
med blomster. Især fremhæves den dansk/engelske have, den 
japanske have og præriehaven med et væld af stauder. 
Turens pris er 150. (tur 50 kr. og entre  for seniorer 100 kr.)  
Frokosten spiser vi i deres café.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Man er velkommen til at medbringe rollator, men nogle af 
stierne er belagt med perlegrus. 
 
 
 



Frederiksberg                                                                                                      April – juli 2022 
 

24 

 

             
 
 
 
Tur nr. F22-65 
Jesuskirken 

Onsdag den 29. juni kl. 10.00-15.30  

Vi kører i brygger Carl Jacobsens fodspor og starter med et besøg i 

Jesuskirken. Den blev opført med det formål, dels at være den 
smukkeste kirke i København og dels at være en kirke til ære for 
familien. Kirken er inspireret af Carl Jacobsens mange besøg i 
Italienske kirker. Den er overdådig udformet ikke mindst med sine 82 
marmorsøjler. Efter at have kigget os lidt omkring i den nye Carlsberg 
bydel spiser vi frokost på Restaurant Bjælkehuset.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-66 
Mosede fort 

Torsdag den 30. juni kl. 10.00-16.00 
Gå på opdagelse i de mange overraskende historier i udstillingen ”På 
kanten af krig” og bliv suget ind i en tid, hvor Danmark må kæmpe for 
sin neutralitet og for ikke at blive revet med i krigen. Hør om 
invasionsfrygten, handelsblokaderne, rationeringsmærkerne, 
gullaschbaronerne, syndikalisterne, den spanske syge og meget mere. 
I de stemningsfulde rum kan du blive klogere på en dramatisk periode i 
Danmarkshistorien, som ændrede danskernes liv for altid. 
Omgivelserne ud til Mosede strand er også interessante. 
Turens pris er 140 kr. (tur 50 kr. + entre 90 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
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F22-67 
Korsbæk 
Tirsdag den 5. juli kl. 10.00-16.00  
I den skønne Dyrehave ligger Bakken, og der gemmer sig Lise 
Nørgaards og vores allesammens Matadorby Korsbæk. I nogle timer 
rykker vi til 1930’erne. Vi går gennem Algade, kigger måske ind i 
Skjerns Magasin og sætter så kursen mod Postgården. Der bestiller vi 
vores frokost, og imens vi nyder den, ser vi sikkert nogen, vi kender fra 
Matador. Kaffe eller en is efter maden kan vi passende indtage på 
Torvet i Algade bagefter. Nostalgi og hygge for alle pengene. 

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

                 
 
 
Tur nr. 22-68** 
Helsingør/Helsingborg med buffet 
Tirsdag d 12. juli kl.10.00-16.30 
Vi kører langs Øresund til Helsingør, hvor vi skal med færgen til 

Helsingborg (12.30). Vi sejler frem og tilbage 2 gange, så der er tid til 
at nyde buffeten. Fra billetkontor til færge er der et pænt  stykke 
vej at gå. 
Turens pris er 179 kr. (tur 50 kr. og færge og buffet 129 kr.) 
Husk GYLDIGT pas  -  Husk GYLDIGT pas  -  Husk GYLDIGT pas   
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Tur nr. F22-69 
Svanemøllen og Hellerup Havn – Rosenhaven og Staudehaven 

Torsdag den 28. juli kl. 12.00-16.00 

Vi spiser frokost på Café Sundet, som ligger midt i Øresund ved 

Svanemøllen og har panoramavinduer med unik udsigt over Øresund. 

Vi kører til Charlottenlund og nyder udsigten over Øresund, forbi 

Charlottenlund Fort til Hellerup Havn og nyder de to smukke haver, 

Rosenhaven og Staudehaven i det skønne havnemiljø. 
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 

 
 

 

 


