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Frederiksberg  

 

August - november 2022 

 

  
 
 

I september 2012 startede Røde Kors Turtjenesten sin 

aktivitet på Frederiksberg, og vi har derfor 10 års 

jubilæum i år! 
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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. juli kl. 09.00-16.00  
 
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. 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 
Vi er så heldige, at vore ture er meget populære. Derfor kan du højst 
tilmelde dig 2 ture pr. program. Du kan derudover blive skrevet på 
venteliste til 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 

F22-70* 9 aug Næstved og Enø     

F22-71 10 aug Arken    

F22-72 11 aug Mosede Fort    

F22-73 16 aug Orø    

F22-74 17 aug A. Petersen farver    

F22-75 18 aug Søfartsmuseet, 
Helsingør 

   

F22-76 23 aug Langs Køge Bugt    

F22-77 24 aug Frederiksborg Slot    

F22-78* 25 aug Næstved og Enø    

F22-79 30 aug M. G. Petersens 

Familiehave 

   

F22-80* 31 aug Jødiske Museum    

F22-81 1 sept Arken    

F22-82 6 sept Holmegaard Værk    

F22-83* 7 sept Vinderød Kirke    

F22-84 8 sept Flynderupgaard     

F22-85 13-15 sept Miniferie    

F22-86 20 sept Holbæk Museum    

F22-87* 21 sept Dragør Museum    

F22-88 22 sept Heerup Museum    

F22-89 

 

27 sept Hammer Mølle    

F22-90 28 sept Nivaagaard    

F22-91 29 sept Aftentur Skovlyst    

F22-92 4 okt Amalienborg 
smykker 

   

F22-93 5 okt Røde Kors Hørsholm    
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F22-94 6 okt Jægerspris Slot    

F22-95 11 okt Amalienborg 
smykker 

   

F22-96* 12 okt Skt. Hans Museum    

F22-97 13 okt Efterårstur Hare- 

skoven og Skovlyst 

   

F22-98 18 okt Aftentur    

F22-99 19 okt Efterårsskoven    

F22-100 20 okt Frederikssund 

Willumsens Museum 
 

   

F22-101 25 okt Skt. Mariæ Kloster    

F22-102 26 okt Dyrehaven    

F22-103 27 okt Sorø Kunstmuseum 

og Klosterkirke 

   

F22-104 1 nov Herstedhøje    

F22-105 2 nov Senior Shop    

F22-106 3 nov Stacy’s Diner og 
Køge 

   

F22-107 8 nov Louisiana     

F22-108 9 nov Kastrupgaard    

F22-109 10 nov Kbh. Museum    

F22-110 15 nov Køge Museum    

F22-111 16 nov Silkegrønt    

F22-112 17 nov Teknisk Museum, 

Helsingør 

   

F22-113 22 nov Silkegrønt    

F22-114 23 nov Koncert    

F22-115 24 nov Plantorama Hørsholm    

F22-116 29 nov Bromølle og Buerup    

F22-117 30 nov Julefrokost og 

Plantorama 
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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. 

 
 

 

              
 
 
Tur nr. F22-70* 
Næstved-Enø 
Tirsdag den 9. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Næstved havn, hvor vi går ombord på det charmerende skib 
Friheden og sejler ud i Danmarks længste, snorlige kanal. Undervejs 
nyder vi udsigten til de grønne omgivelser. Ved kanalens udmunding 
åbner fjorden sig med udsigt til Karrebæk kirke og et rigt fugleliv. Vi 
krydser fjorden og lægger til ved Gavnø. Herefter sejler vi igen ud på 

fjorden og fortsætter til Karrebæksminde. Efter et ophold her sejler vi 
tilbage til Næstved. Det vil være muligt at besøge fiskehandlen på Enø. 
Frokosten, som består af 2 stykker flotte luksussmørrebrød, spiser vi 
ombord. 
Turens pris er 270 kr. (tur 50 kr. + sejltur 110 kr. + smørrebrød 
110 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer  
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Tur nr. F22-71 
Tur til Arken Kunstmuseum 
Onsdag den 10. august kl. 10.00-17.00 
”For enden af regnbuen står der en krukke med guld”, og det er blevet 
titlen på en særudstilling, hvor Arken vil vise os nogle af sine kunstskatte, 
som i årenes løb er indkøbt til den stationære samling. Desuden vises 
der også en særudstilling med titlen” Kvinder i opbrud”. Den stiller skarpt 
på de sidste 150 års forskelligartede fremstillinger af kvinder og køn i 
kunsten, og netop denne periode løber parallelt med kvindefrigørelsens 
historie i Danmark.           

Turens pris er 190 kr. (tur 50 kr. + entré 140 kr.)   
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F22-72 
Mosede fort og Ishøj Havn 

Torsdag den 11. august kl. 10.00-16.00 
På Mosede Fort bliver du ført tilbage til brydningstiden 1914-1918, hvor 
1. Verdenskrig raser rundt om Danmark. 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 hverdagslivet, manglen på mad, 
invasionsfrygten, handelsblokaderne, rationeringsmærkerne, gullasch-
baronerne, syndikalisterne, den spanske syge og meget mere. Fortet 
ligger i klitrækken ved Mosede. Hvis det er godt vejr, kan vi også gå ned 
til vandet. Vi spiser på Cafe Jenners. 
Turens pris er 125 kr. (50 kr. + entre 75 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 
  



Frederiksberg                                                                                                                                             August - november 2022 
 

8 

 

Tur nr. F22-73 
Orø – Isefjordens perle 
Tirsdag den 16. august kl. 10.00-17.00 
Turen går til Orø, der ligger i fjorden ud for Holbæk. Vi tager trækfærgen 
fra Hammer Bakke over til Orø. Sejlturen varer ca. 10 min. Efter en lille 
tur på øen spiser vi buffet m/en genstand (vand/øl/vin) til hos Birthe i 
”Den gode Viking”.  Efter maden kører vi en lille tur og ser den meget 
varierede natur. Måske kan vi få øje på en sæl, der ligger og soler sig 
nede i det lave vand. Når vi kommer tilbage, er der dækket op med kaffe 
og kage. Derefter vil der være mulighed for at handle lidt røgede varer 

og/eller oste med hjem.  
Turens pris er 219 kr. (tur 50 kr. - buffet og kaffe m/kage 129 kr. 
og færge 40 kr.) 
Husk også penge til indkøb af stedets lækkerier 
 
 
Tur nr. F22-74 
Tekstiludstilling ”Farverne kommer indefra” 
Onsdag den 17. august kl. 10.00-16.00 
Efter en sightseeing (med bilen) rundt på Christianshavn kører vi til 
udstillingsstedet "Bygning A" på Kløvermarksvej (åbner kl. 12.00) og ser 
udstillingen af tekstilkunstner og stoftrykker Louise Sass' tekstiler. Vi får 
en kort introduktion til arbejdet med stoftryk og går ellers selv rundt på 
udstillingen. Vi spiser frokost på Lynetten. 
Turens pris er 110 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-75 
Søfartsmuseet Helsingør 
Torsdag den 18. august kl. 10.00-17.00 
Vi starter dagen med at spise frokost tæt på Helsingør. Derefter kører vi 
til Søfartsmuseet, som af Bjarne Ingels Group blev skabt i tørdokken på 
Helsingør Skibsværft. Det ombyggede museum åbnede i 2013. Museet 
havde tidligere haft til huse på Kronborg i næsten 100 år. Vi skal bl.a. se 
jubilæumsudstillingen om DANNEBROG, som fylder 90 år. Vi kigger lige 
ind hos Årstiderne på vej hjem – måske bliver vi fristet af lidt friske 
grønsager. 

Turens pris er 175 kr. (tur 50 kr. + entre 125 kr./for medlemmer 
af Ældresagen 100 kr. – HUSK kortet.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 
Tur nr. F22-76 
Langs Køge Bugt og Korporalskroen 
Tirsdag den 23. august kl. 10.00-16.00 
Vi kører langs Køge Bugt, hvor vi vil forsøge at finde de små hyggelige 
landsbyer: Vallensbæk, Ishøj, Greve, Tune og Karlslunde. Vi kører til 
Korporalskroen og spiser en god frokost. 

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

 

 
Tur nr. F22-77 
Frederiksborg - Nationalhistorisk museum 
Onsdag den 24. august kl. 10.00-17.00 
I anledning af H.K.H. kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag viser 
museet en særudstilling, der fortæller kronprinsessens personlige 
historie og betydning for det danske kongehus gennem billeder, 

portrætter, personlige genstande og dragter. Desuden møder man 
udenlandske prinsesser, der er kommet til Danmark, samt danske 
prinsesser der er blevet kronprinsesser i udlandet. Vi spiser frokost i 
museets café.  
Turens pris er 130 kr. (tur 50 kr. + entré 80 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer  
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Tur nr. F22-78 
Sejltur i Karrebæk Fjord 

Torsdag den 25. august kl. 10.00-17.00 

Vi kører til Næstved havn, hvor vi går ombord på det charmerende skib 
Friheden og sejler ud i Danmarks længste, snorlige kanal. Undervejs 
nyder vi udsigten til de grønne omgivelser. Ved kanalens udmunding 
åbner fjorden sig med udsigt til Karrebæk kirke og et rigt fugleliv. Vi 
krydser fjorden og lægger til ved Gavnø. Herefter sejler vi igen ud på 
fjorden og fortsætter til Karrebæksminde. Efter et ophold her sejler vi 
tilbage til Næstved. Det vil være muligt at besøge fiskehandlen på Enø. 

Frokosten, som består af 2 stykker flotte luksussmørrebrød, spiser vi 
ombord. 
Turens pris er 270 kr. (tur 50 kr. + sejltur 110 kr. + smørrebrød 
110 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer 

 

 
Tur nr. F22-79 
Fællessang og Dans i de små haver 
Tirsdag den 30. august kl. 10.00-17.00 
Vi skal i M.G. Pedersens Familiehave her på Frederiksberg. Frokosten 

nyder vi ved de rød- og hvidternede duge, der kendetegner haven. 
Musikken begynder kl. 13.00. Der er nemlig tirsdagsbal – med dans og 
fællessang for de unge, som er blevet lidt ældre. Det er havens 
Danseorkester, der spiller. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-80* 
Det jødiske museum 
Onsdag den 31. august kl. 10.00-15.00 
Vi tager til Slotsholmen (Det kongelige biblioteks have) og besøger Det 
jødiske museum, som åbner her til sommer efter en ombygning. Museet 
viser ca. 400 års jødisk historie i Danmark. "Oplev alle facetter af dansk 
jødisk liv gennem 400 år: fra højborgerskab til arbejderklasse og fra 
ortodoks jødedom til moderne jødisk storbykultur". Efter en kort 
introduktion går vi selv rundt på museet. Bagefter finder vi et godt 
frokoststed. Turen er ikke velegnet for dårligt gående og rollatorbrugere, 

da gulvene flere steder er skrå og passagerne smalle. 
Turens pris er 50 kr. (Gratis entre for Røde Kors brugere) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 

 

                         
 
Tur nr. F22-81 
Arken 
Torsdag den 1. september kl. 10.00-16.00 
Turen går til Arken, hvor vi bl.a. kan se den fine udstilling med værker 
af Else Alfelt – ”på rejse gennem barrikader, bjerglandskaber og 
kosmiske himmellegemer” og selvfølgelig nyde den fantastiske 
beliggenhed. Vi spiser frokost på Jenners Seaside i Greve Havn. 
Turens pris er 190 kr. (tur 50 kr. + entre 140 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-82 
Holmegård Værk og Picasso 
Tirsdag den 6. september 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. Endvidere er der en særudstilling af Pablo 
Picasso, som med 42 mesterværker hylder keramikken  
Turens pris er 200 kr. (tur 50 kr.+ entre 150 kr.) 

Rabat med Ældresagen og Politiken plus. (125 kr.) Husk kort. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
Tur nr. F22-83* 
Vinderød Kirke og kirkegårdsvandring 
Onsdag den 7. september kl. 10.00-16.30 
Vinderød Kirke fra 1883 er en smuk gammel kirke, der er beliggende 
med en dejlig udsigt over Arresø. Men den er især blevet kendt for sin 
store, usædvanlige og smukt anlagte kirkegård med mange sten- og 
bronzefigurer i vidt forskellige størrelser og motiver, som både er anbragt 
på gravene og især rundt omkring på de parklignende friarealer, der får 

den til at ligne en naturkirkegård. Man skal være godt gående for at få 
det fulde udbytte af turen. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
Tur nr. F22-84 
Flynderupgård ved Espergærde 

Torsdag den 8. september kl. 10.00-16.00 

Flynderupgård er en lystgård i kulturlandskabet anno 1920. Her kan du 
som gæst tage en pause fra hverdagen. I de herskabelige stuer med 

udsigt over prydhaven ligger dagens avis klar. I nyttehaven høstes grønt 
til spisekøkkenets pander og gryder som i gamle dage. (Der er også en 
butik med historiske varer).  Vi kan spise i folkestuen, som de ansatte 
gjorde i 1920-erne eller spise på en restaurant ved Øresund, før vi kører 
hjem ad Strandvejen. 
Turens pris er 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer  
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Tur nr. F22-85 
Miniferie til Fyn og Jylland  
Tirsdag den 13. - torsdag den 15. september  kl. 10.00-18.00 
Vi kører mod Fyn og spiser frokost på Langeskov Planteskole og kører til 
Odense, hvor vi skal besøge det nye H. C Andersens Hus, som er ”en 
uforudsigelig og medrivende rejse igennem forfatterens kreative univers 
og elskede fortællinger. Arkitektur i verdensklasse forener skønhed og 
fantasi i levende rum, der favner ude og inde, op og ned, i dag og i 
morgen”. Her drikker vi også kaffe og kører mod Hotel Medio lidt udenfor 

Fredericia.  

 

                   
 
 
Onsdag kører vi mod Vejle, hvor vi på kunstmuseet skal opleve en 
spændende udstilling ”Magt og Guld – Vikinger i øst”. Der bliver også 
lejlighed til at se kunstmuseets faste samling. Vi kører så til Jelling, hvor 
vi skal se runestenene, som også prins Joachim kaldte ”Danmarks 
dåbsattest”. Kristusbilledet på stenen er Nordens ældste.  
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Inden vi kører hjem til hotellet, gør vi stop ved Fjordenhus i Vejle Fjord. 
Huset blev tegnet af Olafur Eliasson til Kirk Kapital, som har domicil her.  
 
Torsdag kører vi til Middelfart og går lille tur i den smukke købstads 
gader. Vi spiser frokost på Fyn og kører hjemad med kaffepause, inden 
vi er helt hjemme.  
 
 

                           
 
 
Turens pris kr. 2.700,00 omfatter: 
 

Transport, 2 nætter på enkeltværelse, kaffe/the hver 
eftermiddag, 2 x middag og 3 x frokost. 
HUSK penge til drikkevarer til middagen tirsdag og onsdag. 
 
Tilmelding kan kun ske på venteliste, bekræftelse på deltagelse 
vil I få midt august, og beløbet bedes indbetalt kort tid efter. I 
får nærmere information om indbetaling.  
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Tur nr. F22-86 
Holbæk Museum 
Tirsdag den 20. september kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Holbæk og ser det flotte museum, som er bygget op om 
adskillige smukke gamle bygninger, bl.a. Holbæk gamle rådhus. 
Omkranset af de gamle bygninger er anlagt en gammeldags have og 
lille teaterplads. Vi finder et hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris er 110 kr. ( tur 50 kr.+ entre 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 
Tur nr. F22-87* 
Dragør Museum 
Onsdag den 21. september kl. 10.00-16.00 
I et af Dragørs ældste huse – opført i 1753 – ligger det nyistandsatte 
Dragør Museum med helt nye udstillinger, der fortæller om Dragørs 
historie. Man kan f.eks. gå på opdagelse i de gamle skipperstuer, se på 
nyrestaureret inventar fra nogle af byens ældste huse og beundre lokale 
maleres skildringer af den gamle søfartsby mm. Museet er i to etager, 
og der er ingen elevator, så turen er desværre ikke for rollatorbrugere 
og gangbesværede. 

Turens pris er 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-88 

Heerups museum 

Torsdag den 22. september kl. 10.00-16.00 

Heerup Museum rummer en unik samling af Heerups malerier, grafik, 
tegninger og skulpturer. I kraft af sit helt eget formsprog, sine 
kunstneriske kvaliteter, sin fortælleglæde og skabertrang, blev Heerup 
hurtigt en del af det danske kunstmiljø og kendt og elsket af et bredt 
udsnit af den danske befolkning. Heerup markerede sig i kraft af sin 
særlige evne til at beherske mange udtryksformer og er i særdeleshed 
kendt for sin evne til at behandle livets store eksistentielle temaer på 

en enkel og nærværende måde. Vi spiser på Espehus Kro i Espelunden. 

Turens pris er 85 kr. (tur 50 kr. + entré 35 kr.)   

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. F22-89 
Øresund og Hammer Mølle 
Tirsdag den 27. september kl. 10.00-16.00 
Vi kører op langs smukke Øresund og igennem Helsingør. Vi spiser 
frokost på Helsingør Golfklub (med mindre Hammer Mølle Caféen er 
åbnet igen med nye ejere). Møllen indgik i små 300 år i 
våbenproduktionen, frem til 1870, hvor produktionen blev nedlagt.  

På stedet er der en lille udstilling af våben. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 
Tur nr. F22-90 
Nivaagaard 
Onsdag den 28. september kl. 10.00-16.00 
Vi skal se udstillingen "Sofonisba - historiens glemte mirakel". Den 
unge, talentfulde adelsfrøken Sofonisba Anguissola (1532-1629) blev, 

på sin fars initiativ og helt usædvanligt for en ung kvinde, uddannet 
maler. Fortællingen om hendes 96 år lange, virksomme liv under 
renæssancen og ind i barokken er helt usædvanlig. Der udstilles 
omkring 20 af hendes malerier. Vi spiser frokost i Nivå havn. 
Turens pris er 50 kr. (gratis entre for Røde Kors Turtjeneste) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-91 
Aftentur til Hareskoven 
Torsdag den 29. september kl. 1700-21.00 
Vi kører til Hareskoven og spiser dejlig middag på Restaurant Skovlyst, 
hvor mange måske har nydt en dejlig frokost.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer 

 
 

Tur nr. F22-92 

Amalienborg Museet/En dronnings smykkeskrin 
Tirsdag den 4. oktober kl. 10.00-15.30 
Kongernes samling markerer Hendes Majestæt Dronningens 50 års 
regeringsjubilæum med særudstillingen “ En dronnings smykkeskrin”. 
Dronningen råder over en  meget stor smykkesamling, som hun benytter 
bevidst og aktivt. Udstillingen præsenterer for første gang nogensinde 
over 200 kendte og mindre kendte smykker fra samlingen. Efter besøget 
finder vi et hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris er 175 kr. (50 kr. for tur + entré 125 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 
Tur nr. F22-93 
Hørsholm Røde Kors Butik 
Onsdag den 5. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Hørsholm og besøger den store Røde Kors butik. Der har de 
masser af køkken- og brugsting, smukke glas og kgl. porcelæn, 
pyntegenstande, tøj, bøger, legetøj mm. Så I har en god chance for at 
finde det, I evt. mangler enten til jer selv eller til en gave. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-94 
Jægerspris Slot 

Torsdag den 6. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører op til det gamle, charmerende jagtslot, hvor Frederik VII og 
Grevinde Danner boede. Stuerne på Jægerspris Slot er indrettet efter 
tidens smag af den mode- og stilbevidste Grevinde Danner. Slottet er i 
øvrigt det eneste sted i Danmark, hvor 1850’ernes boligindretning kan 
opleves i en samlet helhed.  Vi kan også se en udstilling om det 
børnehjem, Grevinde Danner oprettede på slottet. I udstillingen 
fortælles, hvordan børnene levede og boede på børnehjemafdelingerne 
rundt om slottet i 1920’erne, 30’erne og 40’erne. På slottets område 
ligger den lille hyggelige Cafe Danner, hvor vi spiser frokost. Der er også 
en lille butik med masser af gaveideer. Cafe og butik tilbyder beskyttet 
beskæftigelse for personer, som har svært ved at finde og fastholde 
almindeligt arbejde.  
Turens pris er 50 kr. + 60 kr. i entré.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-95 
Amalienborg Museet/En dronnings smykkeskrin 
Tirsdag den 11. oktober kl. 10.00-15.30 
Kongernes samling markerer Hendes Majestæt Dronningens 50 års 
regeringsjubilæum med særudstillingen “ En dronnings smykkeskrin”. 
Dronningen råder over en  meget stor smykkesamling, som hun benytter 
bevidst og aktivt. Udstillingen præsenterer for første gang nogensinde 
over 200 kendte og mindre kendte smykker fra samlingen. Efter besøget 
finder vi et hyggeligt sted at spise frokost. 
Turens pris er 175 kr. (50 kr. for tur + entre 125 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. F22-96* 
Museet på Skt. Hans Hospital i Roskilde 
Onsdag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
Vi kører gennem det smukke landskab syd for Roskilde, omkring Lejre 
og spiser frokost på Fasaneriet/Ledreborg Golfklub. Herfra kører vi til 
Skt. Hans Hospitals museum, som ligger i Kurhuset, Bindesbølls 
bygning fra 1860. Her kan man se film og udstillinger om hospitalets 
historie og om udviklingen i behandlings- og plejeforholdene gennem 

mere end 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, som er 
i et plan - ellers OK plads til rollator) Der er mulighed for at gå en lille 
tur i de smukke omgivelser. 
Turens pris er 50 kr. (gratis entré) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 
Tur nr. F22-97 
Efterårstur til Hareskoven og Skovlyst 

Torsdag den 13. oktober kl. 10.00-15.00 
Vi kører ud og kigger på den smukke Hareskov og ser de mange farver 
på skovens træer, og vi spiser frokost på restaurant Skovlyst.   
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-98 
Aftentur 
Tirsdag den 18. oktober kl. 16.30-21.00 
Vi kører til Lynge kro, som er en af Danmarks ældste landevejskroer. 
Menukortet består af klassiske danske middagsretter. 

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

 
Tur nr. F22-99 
Ud i det blå 

Onsdag den 19. oktober kl. 10.00-16.00 
Nu falmer skoven trindt om land, og de løvfældende træer står med deres 
mangfoldighed af gyldne farver, og dem vil vi køre ud og nyde. 
På vejen finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 
Tur nr. F22-100 
Willumsens Museum og frokost på ”Toldboden” 

Torsdag den 20. oktober kl. 10.00-16.00 

Vi besøger Willumsens verden, hvor grænseoverskridende, vilde og 
ambitiøse værker udfordrer og fascinerer os. J.F. Willumsen, den store 
ener og normbryder i dansk kunst, efterlod sig et væld af værker fra 
egen hånd og fra sin store kunstsamling, som vi nu kan opleve her på 
museet. Museet har inviteret billedkunstneren Stense Andrea Lind-
Valdan (f. 1985) til at kuratere en særudstilling, som har titlen MAMA 
MIA. Her tages Willumsen under kærlig behandling i en sanselig, 
feministisk anlagt og original kuratering af værker af Willumsen fra 
museets samling i samspil med værker af en række fremtrædende 
danske og udenlandske samtidskunstnere. 

Turens pris er 120 kr. (tur 50 kr. + i entré 70 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-101 
Skt. Mariæ Kirke med Maja Lisa Engelhardts glasmosaikker 
Tirsdag den 25. oktober kl. 10.00-16.00 
Frokosten spiser vi på den meget omtalte Cafe Lindevang, og kl.14.00 
har vi en aftale i Skt. Mariæ Kirke på Frederiksberg. Her skal vi se Maja 
Lisa Engelhardts glasmosaikker og høre historien om deres tilblivelse. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 

                       
 
 
Tur nr. F22-102 
Dyrehaven og Raadvad 
Onsdag den 26. oktober kl. 10.00-15.00 
Man må godt køre ind i Dyrehaven om onsdagen, hvis man er fra Røde 
Kors - så det gør vi! Vi skal se på dådyrene i brunst. De største og 
stærkeste hjorte mødes til kamp på en brunstplads sydvest for 
Eremitageslottet, hvor hunnerne - dåerne - udvælger deres mage. Vi 

skal se nærmere (på afstand!) på dette parringsspil, og vi får 
forklaringer og informationer fra en biolog-ven. Tag kikkert med, hvis 
du har en. Bagefter finder vi et hyggeligt sted, at spise frokost. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-103 
Sorø Kunstmuseum og Klosterkirke 
Torsdag den 27. oktober kl. 10.00-17.00 
Turen går til den helt nyrestaurerede Sorø Klosterkirke, og derefter 
besøger vi Sorø Kunstmuseum. Udover den fine faste samling af ikoner, 
guldalderkunst og russisk kunst vises de fire nye messehagler til Sorø 
klosterkirke, som Maja Lisa Engelhardt har stået bag i samarbejde med 
syerske Berthe Bramsen og skrædder Anette Freifeldt. Vi spiser frokosten 
på museet. 
Turens pris er 130 kr. (tur 50 kr. + entre 80 kr.)  

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 

                              
 
 
Tur nr. F22-104 
Herstedhøje/Vestskoven 
Tirsdag den 1. november kl. 10.00-15.00 
Den første hverdag i hver måned er det muligt at køre i bil til toppen af 
Herstedhøje. Vi står ud og nyder den flotte udsigt. Efter besøget kører vi 

til Pederstrup og spiser frokost på Konditorgården, hvor det også er 
muligt at afslutte med kaffe og gode hjemmelavede kager. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-105 
Besøg i Senior Shoppen på Søborg Hovedgade 
Onsdag den 2. november kl. 10.00-15.00                                    
Her finder man et stort udvalg af hjælpemidler til personer, der er 
kommet lidt op i årene. Det kan f.eks. være hjælpemidler til køkken, 
bad, mobiltelefoner, stole, strømper mm. som kan være med til at gøre 
hverdagen lidt lettere.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 
Tur nr. F22-106 
Genbrug i Køge med frokost på ægte amerikansk ”Diner” 

Torsdag den 3. november kl. 10.00-15.30 

Vi kører til Køge og besøger et par genbrugsbutikker. Frokost spiser vi 
ved lystbådehavnen i den meget amerikanske restaurant ”Stacy’s 
Diner”, der er en amerikansk skolebus skåret over på langs.  

Turens pris er 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
 

Tur nr. F22-107 
Louisiana 
Tirsdag den 8. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører op til Louisiana og ser på de forskellige aktuelle udstillinger såvel 
som de faste. Bl.a. en spændende udstilling om Tyskland i 20’erne: 
Willkommen til en rejse gennem det brølende og eksplosive kunst- og 
kulturliv i 1920'ernes Weimarrepublik. I centrum står tidens markante 
bevægelse ”Neue Sachlichkeit” og dens nøgterne realisme, der spænder 
fra det krasse og satiriske til det knivskarpe, nærmest kliniske. 
Udstillingen har desuden et særligt fokus på fotografen August Sander 

og hans banebrydende, dokumentariske "gruppeportræt" af det moderne 
menneske.Vi spiser på stedet og nyder den dejlige udsigt.    
Turens pris er 50 kr. (entre gratis for Røde Kors Turtjeneste) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-108 
Kastrupgaard og Sundby Sejlklub 
Onsdag den 9. november kl. 12.00-16.30 
Kastrupgårdsamlingen har i november en udstilling af Kasper Eistrups 
kunst. Den skal vi se! Kasper Eistrup (født 1973) er både musiker og 
komponist (i bandet "Kashmir), men er også en anerkendt 
billedkunstner med værker, der omfatter tegninger, malerier og mixed 
media, samt en omfangsrig produktion af litografiske tryk og 
kobberstik. Bagefter 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 også penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. F22-109 
Københavns Museum 
Torsdag den 10. november kl. 10.00-16.00 
Københavns Museum, som åbnede i sin nuværende form i februar 2020, 
ligger nu i Stormgade og viser mange sider af vores hovedstad før og nu. 
Museet har til huse i det fornemt istandsatte tidligere Overformynderiet. 

Turens pris er 140 kr. (tur 50 kr. + entre 90 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 

Tur nr. F22-110 
Køge museum 
Tirsdag den 15. november kl. 10.00-16.00 
Her skal vi opleve Jim Lyngvilds spektakulære portrætter af VØLVER, i 
udstillingen Vølver, Guld og Guder. Der er niveauforskelle og enkelte 
trapper på museet, så turen er ikke egnet for gangbesværede.  Vi finder 
et hyggeligt sted at spise frokost inden besøget. 
Turens pris er 140 kr. (tur 50 kr. + entre 90 kr. - med 
ældresagen er entre 70 kr. – husk kortet) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. F22-111 
Silkegrønt 
Onsdag den 16. november kl. 10.00-16.30 
Silkegrønt har Danmarks største udvalg af kunstige blomster, og når 
advent og julemåned nærmer sig, er forretningen fyldt med 
juledekorationer, adventskranse og blomster i julens farver samt smukke 
juleting, så måske får du en god idé til en gave eller til at pynte op med 
i dit eget hjem. Du kan også købe spændende materialer, som du kan 
bruge til at fremstille dine egne dekorationer med. Silkegrønt har leveret 
blomster til Frederiksborg Slot-udstillingen om Kronprinsesser. 

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

 

                       
 

 
Tur nr. F22-112 

Teknisk Museum i Helsingør 

Torsdag den 17. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører ad Strandvejen til Helsingør. Der finder vi et godt sted at spise, 
før vi kører ud til Teknisk Museum. Der er flere udstillinger, vi kan se på, 
for eksempel:  ”Sort Energi & Grønne Håb”, hvor vi kommer med på en 
rejse gennem energiens historie, og får et kig ud i fremtidens grønne 
energilandskab.  
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Udstillingen fortæller historien om, hvordan kul reddede Danmarks 
skove, hvordan elektriciteten revolutionerede vores hjem, og den tager 
os med helt frem til hvordan data og streaming påvirker klodens klima. 
Museets frivillige guide, Jens, viser rundt på museet hver torsdag kl. 
10.30 og kl. 13.00. Han fortæller om de gamle biler og flyvemaskiner, 
Andreas Mogensens rumkapsel og vores modeljernbane. Og flere andre 
udstillinger. Der kan være koldt på museet, så tag godt med tøj på.  Der 
er en cafe på museet, så vi kan få en kop kaffe og en kage, hvis vi 
trænger, før vi kører hjem. 
Turens pris er 160 kr. (tur 50 kr. + entre 110 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
Tur nr. F22-113 
Silkegrønt i Sorø 
Tirsdag den 22. november kl. 10.00-17.00 
Først kører vi til den gl. biograf i Sorø, Restaurant 3 konger, hvor vi 
spiser frokost i det smukke, højloftede lokale. Derefter kører vi direkte 
til Silkegrønt, hvor julen allerede vil være synlig på de smukke varer. 
Silkegrønt er Danmarks største specialbutik for kunstige blomster, 
planter og træer. Vi besøger butikken og bliver inspireret. Alt kan 
købes, både det færdige produkt eller alt til egen fremstilling af 
dekorationer. Der indtager vi kaffe og kage i hyggelige omgivelser. 
Turens pris er 100 kr. (tur 50 kr. – kaffe/kage 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer – og indkøb 

 
Tur nr. F22-114 
Koncert på Nordatlantens Brygge og middag i Kanalhuset 
Onsdag den 23. november kl. 15.00-21.00 
Vi skal til koncert i Nordatlantens Brygges flotte gamle pakhus fra kl. 
17-18.00. Studerende fra Det kongelige danske Musikkonservatorium 
spiller. (I skrivende stund er det endnu ikke fastlagt, hvad der bliver 
spillet). Bagefter skal vi til fællesspisning i Kanalhuset - det smukt 
istandsatte tidligere Orlogsmuseum på Christianshavn. Man spiser ved 
langborde, og alle får Dagens ret, ikke noget at vælge imellem 
(sædvanligvis rigtig god mad). 
Turens pris er 200 kr. (tur 50 kr. + 150 kr. for middag, gratis 
koncert) 
Husk også penge til drikkevarer  
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Tur nr. F22-115 
Plantorama Hørsholm 
Torsdag den 24. november kl. 10.00-15.00 
Vi kører til Hørsholm og besøger det store flotte Plantorama og ser, om 
der mon er noget, der frister her op til jul. Vi spiser frokost på hyggelige 
Rungsted Kro. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer – og måske indkøb?? 

 
 

Tur nr. F22-116 
Bromølle kro og Buerup kunsthåndværk 
Tirsdag den 29. november kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Jyderup og spiser en dejlig frokost på Bromølle kro, som er 
Danmarks ældste. Efter frokosten fortsætter vi til Buerup og besøger den 
gamle købmandsgård, som nu huser en gruppe kunsthåndværkere og et 
træskomuseum. Kaffen drikker vi i Købmandsgården. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 
Tur nr. F22-117 
Julefrokost i Ringsted og besøg i Vallensbæk Plantorama 
Onsdag den 30. november kl. 10.00-17.00 
Vi spiser en meget lækker julebuffet på Rådhuskroen, og på hjemvejen 
besøger vi Plantorama i Vallensbæk, som ikke kun har dejlige 
juleblomster, men også kønne, søde og sjove ting til at pynte op med. 
Da dette hæfte blev skrevet i maj måned, kunne kroen desværre ikke 
oplyse om prisen endnu, men kroen plejer at give Røde Kors en rimelig 
pris. Sidste år betalte vi 150 kr. for maden, og i år er den jo nok steget 
ligesom så meget andet er blevet dyrere.   

Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 

 
Frederiksberg Kommune 

 
 
 

 


