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Hvad er Turtjenesten? 
Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt 
netværk mulighed for at få dejlige oplevelser sammen med andre 
ligesindede ældre. 
Alle vores ture bliver planlagt og gennemført af Røde Kors Hovedstadens 
dygtige og engagerede frivillige. Det eneste, du behøver at gøre, er at 
tilmelde dig telefonisk til de ture, som du gerne vil med på. 
Vi glæder os til at møde dig. 
 
 
Sådan foregår en tur 

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 
Her kan du tilmelde dig på fire ture plus to ture på venteliste. 

Dette gør du på tilmeldingsdagen: Torsdag den 18. november 2021 
kl. 10.00-13.00 på telefon: 41 96 11 11. 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
Efter tilmeldingsdagen kan du tilmelde dig ture alle hverdage kl. 9.00 – 
12.00 på telefon 41 27 39 97 
Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms. Læg dit navn 
og telefonnummer på vores telefonsvarer, og vi ringer tilbage. 
 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer.  
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Praktisk information         

Gangbesværede 
Ture, der er markeret med *, er ikke egnet for kørestolsbrugere, 
rollatorbrugere og meget gangbesværede. 
Ture, der er markeret med **, er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
Af hensyn til eventuelle allergikere henstilles til, at man ikke 
anvender for megen parfume. 
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. 
 
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  
 
I tilfælde af at du bliver forhindret på selve dagen, bedes du 

melde afbud til turleder: 
                 Vivian  41 94 88 01 
                 Aase   60 43 65 60 
                 Bente  60 43 66 96  
 
Hvis du ikke får kontakt med turleder, skal du ringe til 
turtjenesten på tlf. 41 27 39 97. 
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Bestillingsliste 
På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 

Tur. nr. Dato Destination Tilmeldt Venteliste 
NV21-69 01-12 Julefrokost på Lille 

Kongelund 
  

NV21-70  08-12 Jul på Greve Museum   
NV21-71 14-12 Jul i Lyngby 

Storcenter 
  

NV21-72 15-12 Julefrokost på Lille 
Kongelund 

  

NV22-01 05-01 Nivaagaard 
Ib Spang Olsen 

 

 

 

NV22-02 11-01 Aftentur til restaurant 
Gordion i Kgs. Lyngby 

  

NV22-03 12-01 Frokosttur til Skovlyst 
og Spangsbjerg 

  

NV22-04 19-01 Ud i vinterlandskabet   
NV22-05 25-01 Vintertur   
NV22-06 26-01 Bagsværd Kirke og 

Rungsted Havn 
  

NV22-
07* 

02-02 Bank- og 
sparekassemuseet på 
Christianshavn 

  

NV22-08 08-02 Dragør Store Magleby   
NV22-09 09-02 Aftentur til Mosen  i 

Vallensbæk 
 

  

NV22-10 16-02 Vintertur omkring 
Roskilde 

  

NV22-11 22-02 Hammer Mølle   
NV22-12 23-02 Ud i det hvide eller 

blå 
  

NV22-13 02-03 Køge Torv   
NV22-14 08-03 Aftentur   
NV22-15 09-03 Gilleleje   

NV22-16 16-03 Engholmene og 
SuperMarco 

  

NV22-17 22-03 Ud i det spæde forår   
NV22-18  23-03 Outlet i Ringsted   
NV22-19 30-03 Aftentur Rungsted 

Havn 
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Tur nr. NV21-69 
Julefrokost på restaurant Lille Kongelund 
Onsdag den 1. december kl. 10.00-17.00 
Efter en lille rundtur i Kongelunden, kører vi til restaurant Lille 
Kongelund, hvor vi spiser en hyggelig julefrokost, inkl. risalamande og 
mandelgave. Det hele bliver serveret ved bordene.   
Inden vi kører hjemad, besøger vi Kongelundsgården. Det er en 
gårdbutik, med en masse spændende ting på hylderne. 
Turens pris er 250 kr. (tur 50 kr. + frokost 200 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 

 
Tur nr. NV21-70 
Jul på Greve Museum 
Onsdag den 8. december kl. 10.00-17.00 
Vi skal besøge det lille Greve Museum, som er beliggende på en smuk 
gammel Hedebogård, som er omkranset af en dejlig have. 
Museet har fokus på 1800-tallets hedebokultur og 1900-tallets 
forstadsudvikling. 
Årets juleudstilling handler om Jul i Nøddebo Præstegård. 
Der er desuden pyntet op i stuehuset med ”Den gamle jul på landet” 
Vi får serveret en mindre platte på museet. 

Turens pris 200 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr. + platte 110 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV21-71 
Jul i Lyngby Storcenter 
Tirsdag den 14. december kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Kongens Lyngby, der har valgt at juleudsmykke Lyngby 
Hovedgade med lys i kongekroner, og vi skal ind og se den flotte 
juleudsmykning i Lyngby Storcenter. Vi spiser frokost i Storcentret, 
inden vi kører hjemad. 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV21-72 
Julefrokost på restaurant Lille Kongelund 
Onsdag den 15. december kl. 10.00-17.00 
Efter en lille rundtur i Kongelunden, kører vi til restaurant Lille 
Kongelund, hvor vi spiser en hyggelig julefrokost, inkl. Risalamande og 
mandelgave. Det hele bliver serveret ved bordet.   
Inden vi kører hjemad, besøger vi Kongelundsgården. Det er en 
gårdbutik, med en masse spændende ting på hylderne. 
Turens pris 250 kr. (tur 50 kr. + frokost 200 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 

                      

 
 

 

                    PÅ GENSYN I 2022 
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Tur nr. NV22.01 
Nivaagaard – Ib Spang Olsen 
Onsdag den 5. januar kl. 10.00-17.00 
I 2021 ville den folkekære tegner, illustrator og forfatter være fyldt 100 
år. Det markerer Nivaagaards Malerisamling med en udstilling af både 
kendte og mere overraskende værker fra Ib Spang Olsens mangfoldige 
kunstneriske virke: fra fantasifulde krusedulletegninger over 
erindringsbilleder og eventyrillustrationer til erotiske mesterværker. 

Vi finder et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
Tur nr. NV22-02 
Aftentur til restaurant Gordion i Kgs.Lyngby 
Tirsdag den 11. januar kl. 16.30-21.00 
Vi skal på en hyggelig aftentur med spisning i Kgs. Lyngby 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. NV22-03 
Frokosttur til Skovlyst i Hareskoven og besøg hos Spangsberg 
Onsdag den 12. januar kl. 11.00-17.00 
Vi kører en tur gennem Hareskoven inden vi spiser frokost på 

Restaurant Skovlyst, der er et af Danmarks første mikrobryggerier. De 
byder på flere spændende ølsorter til frokost og evt. indkøb. 
På vejen hjem kigger vi forbi Spangsberg i Herlev. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV22-04 

Ud i vinterlandsskabet 

Onsdag den 19. januar kl. 10.00-16.00 

Januar kan være en kold, men også en smuk måned. Vi kører ud og 
ser, hvad dette års første måned byder på. Vi finder et lunt sted, hvor vi 
spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

 

Tur nr. NV22-05 
Vintertur 

Tirsdag den 25. januar kl. 10.00-16.00 
Selv om de fleste af os nok forbinder skov med løvklædte træer, er der 
noget særegent og fascinerende ved vinterlandskabets nøgne træer. 
Det syn skal vi nyde på dagens tur, der bringer os til Sorgenfri, 
Frederiksdal, Lyngby og Bagsværd Sø samt Hareskoven. Her spiser vi 
frokost på restaurant Skovlyst. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV22-06 
Bagsværd kirke og frokost i Rungsted 

Onsdag den 26. januar kl. 10.00-17.00 
Vores verdensberømte arkitekt Jørn Utzon er kendt for Operaen i 
Sydney, men han har også tegnet Bagsværd Kirke. 
Kirken er bygget i perioden 1973-1976 og erstattede efter 
50 år den midlertidige kirke i Bagsværd. 
Orglet og kirkens øvrige inventar er ligeledes tegnet af arkitekten selv. 
Altertæpper og anden kunstnerisk udsmykning er udført af væveren og 
keramikeren Lin Utzon. 
Efter besøget i kirken finder vi et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 

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

Tur nr. NV22-07* 

Bank- og Sparekassemuseet på Christianshavn 

Onsdag den 2. februar kl. 10.00-17.00 

Museet der ligger i Heerings Gård indeholder ud over en udstilling om 
bankers og sparekassers historie, bl.a. en kopi af H. C. Andersens 
bankbog. 

I vinkælderen med gamle kirsebærvintønder er der filmklip fra Heerings 
kirsebærvin produktion i huset i 1930'erne. 

Efter besøget på museet kører vi en tur på Christianshavn, hvor vi 

finder et hyggeligt sted, at spise frokost. 

Der er få trin op til museet, men trappen ned til kælderen er 
ikke for dårligt gående. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV22-08 
Dragør Store Magleby 
Tirsdag den 8. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører ud til dejlige Dragør og på vejen kigger vi ind i St. Magleby 
Kirke. Denne blev overdraget til de nederlandske bønder, hidkaldt af 
Christian II tilbage i 1521. De ombyggede kirken til dens nuværende 
brede form. Kirken er senere blevet restaureret flere gange. I 2011 fik 
den en ny altertavle, der er malet af Thomas Kluge. Vi spiser frokost i 
Dragør. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
Tur nr. NV22-09 
Aftentur til Mosen i Vallensbæk 
Onsdag den 9. februar kl. 16.30-21.00 
Vi kører ud til Vallensbæksøerne og spiser til middag på den hyggelige 
restaurant Spisestedet Mosen, som ligger med udsigt ud over den 
smukke Tueholm sø. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
 

 

 
Tur nr. NV22-10 

Vintertur omkring Roskilde 

Onsdag den 16. februar kl. 10.00-17.00 

Vi kører en tur til egnen omkring Roskilde, kører forbi Sct. Hans 

Hospital, Boserup, Herslev og Lejre. 

Vi slutter af i Roskilde med et besøg på Lützhøffts Købmandsgaard  

og Håndværksmuseum. 

Undervejs finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

https://images.sn.dk/73/640273_605_0_0_0_0_0_4.jpg
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Tur nr. NV22-11 
Hammer Mølle 
Tirsdag den 22. februar kl. 10.00-16.00 
Vi tager op ad Strandvejen og besøger den historiske vandmølle 
Hammermølle, hvis historie går helt tilbage til år 1576. 
Vi besøger værkstedet, museet og den gamle turbinehal. 
Frokost indtages på museets Cáfe. 
Turens pris 60 kr. (50 kr. + entré 10 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
Tur nr. NV22-12 
Ud i det hvide eller blå 
Onsdag den 23. februar kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur ud i det hvide eller måske blå – alt efter hvad 
vejrguderne giver os. Undervejs finder vi et hyggeligt sted, hvor vi 
spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
  



Nordvest  December 2021, januar, februar, marts 2022 

12 

 

 

 

Tur nr. NV22-13 

Køge Torv 

Onsdag den 2. marts kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Køge Torv og besøger det store marked. 
I boderne handles der næsten med alt: blomster, frugt, fisk, ost, 
årstidens grøntsager, brød, tøj, tasker samt diverse nips. 

Vi spiser frokost i nærheden af torvet, inden vi vender hjemad igen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. NV22-14 
Aftentur 
Tirsdag den 8. marts kl. 16.30-21.00 
Pizza smager godt, men italiensk mad er meget andet. 

Vi finder en restaurant med et udvalg, af alle de andre lækre 
Italienske retter. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV22-15 
Gilleleje 
Onsdag den 9. marts kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til et af vores favoritsteder: Gilleleje, og kigger indenfor 
hos Røde Kors inden vi spiser frokost. Bagefter tager vi på havnen, hvor 
der bliver lejlighed til at købe lidt fisk med hjem, inden vi kører en smuk 
tur tilbage til byen. 

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



Nordvest                                                                           December 2021, januar, februar, marts 2022                                                       

13 

 

 
 

 

Tur nr. NV22-16 

Engholmene og Super Marco 

Onsdag den 16. marts kl. 10.00-17.00 

Vi kører en tur ud til Engholmene, som er en helt ny bydel beliggende i 
Kongens Enghave bag ved Ørstedsværket. Den består af 11 forskellige 
boligøer omsluttet af kanaler på alle sider. 

Den ligger i et område, som bærer på en stærk kulturhistorie og det 
kan stadig ses og mærkes. Flere steder møder man historien i form af  

bevaringsværdige bygninger og levn fra dengang her var fiskerihavn og 
industri. 

Mange vil måske genkende Pakhuset fra Olsen Banden filmene og 
endvidere er det gamle Druknehus fra 1800- tallet blevet genopført.   
Vi får også tid til at besøge Danmarks største italienske supermarked 
Super Marco med et imponerende udvalg af delikatesser og fristelser 

fra Italien.  

Undervejs finder vi et sted at spise frokost. 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV22-17 
Ud i det spæde forår 
Tirsdag den 22. marts kl. 10.00-16.00 
Nu hvor vi officielt er gået ind i den første forårsmåned, kører vi ud til 
skov og vand for at spejde efter forårstegn bl.a. i Det Danske Schweiz 

og langs Strandvejen. Vi spiser frokost undervejs 

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

https://www.google.com/search?sa=G&hl=da&tbs=simg:CAQSigIJl1NjncOwAjga_1gELELCMpwgaOgo4CAQSFMULkynPCNsX1yCXFbUv7zG2KbwrGhqyQMXo5tFoaS901KfBgxQeZcFw0KWGMyAxMCAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgSciRycDAsQne3BCRqeAQokChJ0b3VyaXN0IGF0dHJhY3Rpb27apYj2AwoKCC9tLzBwZ2w5CiEKDnNlYXNpZGUgcmVzb3J02qWI9gMLCgkvbS8wMXF6YnkKHgoLcmVzb3J0IHRvd27apYj2AwsKCS9tLzBjYnNubAocCgljaXR5c2NhcGXapYj2AwsKCS9tLzAzNHo3aAoVCgNzZWHapYj2AwoKCC9tLzA2bnB4DA&sxsrf=AOaemvI464yREwt0L_rU1D1hDjvnVe36Uw:1634810224130&q=tourist+attraction&tbm=isch&ved=2ahUKEwiZs7zVntvzAhWSSvEDHZdADawQwg4oAHoECAEQMQ
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Tur nr. NV22-18 
Outlet i Ringsted 
Onsdag den 23. marts kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Ringsted, hvor vi kigger ind i Skt. Bendts Kirke, inden vi 
spiser frokost på Rådhuskroen. Dernæst går turen til Danmarks største 
Outlet-udsalg, til dig der holder af et godt tilbud. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV22-19 

Aftentur til Rungsted Havn 

Onsdag den 30. marts kl. 16.30-21.00 
Vi kører nordpå mod Rungsted Havn, hvor vi skal indtage vores 
aftensmad på The Captain og nyde den skønne udsigt ud over 

vandet. Efter et par times hyggeligt samvær kører vi mod København 
igen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
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         Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

             uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 

 

 

 

 

                   
 


