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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 tre ture på venteliste. 

Dette gør du på tilmeldingsdagen: 

 
Torsdag dag 14. juli 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 

os på, at den sidste deltager er blevet sat af ved sin gadedør. 
 
 
I tilfælde af at du bliver forhindret på selve dagen, bedes du 
melde afbud til turleder: 

Aase      60 43 65 60 
Bente    60 43 66 96  
Annette 60 76 96 56 

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 
NV22-44 09-08 Malergården Plejerup   
NV22-45 10-08 Sejltur Lyngby Sø   
NV22-46 17-08  Sorø Akademi   
NV22-47 23-08 Sejltur M/S Friheden   
NV22-48 24-08 Aftentur   
NV22-49 31-08 Louisiana   
NV22-50 06-09  Tegners Museum   
NV22-51 07-09 Frokosttur   
NV22-52 08-09 

09-09 
Miniferie 
Præstekilde Hotel 

  

NV22-53 14-09 Maglesø   
NV22-54 20-09 Skovgård Mølle og 

Bagerimuseum 
  

NV22-55 21-08 Birkegårdens Haver   
NV22-56 28-09 Frokosttur   
NV22-57 04-10 Buerup Bryggeri   
NV22-58 05-10 Bromølle Kro   
NV22-59 12-10 Gileleje   
NV22-60 18-10 Aftentur   
NV22-61 19-10 Torvedag i Køge   
NV22-62 26-10 Nordsjælland   
NV22-63 01-11 Frihedsmuseet   
NV22-64 02-11 Dyrehaven   
NV22-65 09-11 Tegners Museum   
NV22-66 15-11  Lourisiana   
NV22-67 16-11  Hytholm Keramik   
NV22-68 23-11  Frihedsmuseet   
NV22-69 29-11  Juletur Toksværd      
NV22-70 30-11  Jul i Lille Konglund   
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Tur nr. NV22-44 

Malergården, Plejerup, Odsherred 
Tirsdag den 9. august kl. 10.00-17.00 
Vi ser Sigurd Svanes kunstnerhjem, der er opført i 1934. 
Museet er genåbnet efter renovering af det smukke kunstnerhjem. 
Efter besøget spiser vi dejlig frokost et sted i nærheden. 
Turens Pris 115 kr. (tur 50 kr. og entre 65. kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 

 
 
Tur nr. NV22-45 
Sejltur på Lyngby sø 

Onsdag den 10. august kl. 10.00-17.00 
Vi tager en rundtur på Lyngby sø og går om bord ved Nybro. 
Turen rundt på søen varer en lille time. Vi spiser frokost i nærheden. 
OBS!! ved regnvejr kører vi en tur til et hyggeligt sted i stedet for. 

Turens pris 125. kr. (tur 50 kr. bådtur 75 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV22-46 
Sorø Akademi og Klosterkirken 
Onsdag den 17. august kl. 10.00-17.00 
I dag går turen til Sorø, hvor vi skal se Sorø Akademi og den ny 
renoverede Klosterkirke. 
Sorø Akademi kan føre sin historie helt tilbage til Frederik d.2. hvis 
sønner modtog undervisning her i 1584. 
Senere i historien har mange personligheder været forbundet med 
skolen, bl. andre: Holberg, B.S. Ingeman og H.C. Andersen. 
Skolen fungerer i dag som statsgymnasium med omkring  620 elever 
hvoraf 140 bor på skolen. 

Kirken er opført som gravkirke for den mægtige Hvide-slægt hvis 
hovedgård lå i Fjenneslev. Den er en af de største kirker fra 
middelalderen. 
Den berømteste af Hviderne, biskop Absalon, indkaldte i 1166 
cistercienserne fra Esrum til at bygge kirken og klostret. Munkene 
byggede i tidens materiale, teglsten. 
Klostret nød stor anseelse, og Valdemar Atterdag og Christoffer d.2. 
ligger begravet her. 
Kirken har meget smukt barokinventar med et enestående orgel. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 

Turens pris 50. kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV22-47 

Sejltur med M/S Friheden 
Tirsdag den 23. august kl. 10.00-17.00. 

I dag sejler vi med M/S Friheden, der ligger i Næstved Havn. Her  
kan vi nyde en tur gennem Danmarks længste lige Kanal. Ved 
udmundingen ser vi Karrebæk Kirke med møllen i baggrunden. 
Turen fortsætter ud på Karrebæk Fjord, hvor der læggers til ved 
Kanal Kroen og fiskeforretningen, inden der sejles tilbage til Næstved. 
Skibet er indrettet, så du både kan nyde turen ude på dækket eller 
Indenfor ved de små borde. Frokosten (to stykker smørrebrød) spise 
Vi ombord på skibet. 

Turens Pris 270 kr. (tur 50. kr. sejltur og smørrebrød 220 kr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tur nr. NV22-48 
Aftentur til spisestedet Mosen i Vallensbæk 

Onsdag den 24. august kl. 16.30-21.00 
Vi kører ud til Vallensbæksøerne og spiser middag på den hyggelige 
restaurant, som ligger lige i vandkanten af Tueholm sø. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nordvest                                                                                    August.Setember.Oktober.November.2022                                                      

8 

 

 
 

Tur nr. NV22-49 
Louisiana 
Onsdag den 31. august kl. 10.00-16.00 
Louisiana Museum er et museum for moderne kunst, her mødes 
kunsten og arkitekturen i et enestående samspil der tiltrækker gæster 
fra hele verden og gør et Louisiana besøg til noget helt særlig året 
rundt. Museet ligger i Nordsjælland med panoramaudsigt over Øresund, 
og  byder hvert år på  6-10 særudstillinger og rummer en fornem 
samling af moderne kunst, der er blandt de største i Skandinavien. 

Vi finder et godt sted hvor vi spiser vores frokost. 
Ved velvilje fra Louisiana har brugere fra Turtjenesten gratis 
adgang. Vi siger mange tak. 

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

 
 
Tur nr. NV22-50 
Tegners Museum, Dronningmølle 
Tirsdag den 6. september kl. 10.00-17.00 
Vi skal en tur til det naturskønne landskab Rusland ved Dronningmølle. 
Her skal vi se museet og den fine skulpturpark med billedhuggeren  
Tegners fantastiske værker. Frokosten spiser vi et hyggeligt sted i 
nærheden.   
Turens pris 105 kr. (tur 50 kr. og entre 55 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV22-51 
Frokosttur til Ballerup Museum 
Onsdag den 7. september kl. 11.00-15.00 
Ballerup Museum er en del af det charmerende landsbymiljø i Peder-
strup. På museet kan man opleve Ballerups historie fra landboliv til mo-
derne forstad samt den permanente udstilling om Storfyrstinde Olga, 
som malede hele sit liv, og omkring 100 malerier og akvareller kan ses 
på udstillingen. Frokost på lokal restaurant.  

Turens pris er 50 kr. (gratis entré). 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur NV22-52 
Miniferie Præstekilde Hotel 

Torsdag den 8. - fredag den 9. september. 

Tag med på en dejlig og oplevelsesrig miniferie på Møn. Vi skal bo på 
Præstekilde Hotel nær Stege.  

Hotellet har en flot udsigt over Stege Nor og ligger tæt ved 
seværdigheder som Møns Klint og Fanefjord Kirke med de berømte 
kalkmalerier. 
På udrejsedagen starter vi opsamlingen kl. 9.00 og kører herefter, 
afbrudt af en kaffepause, over Farøbroen til Bogø, hvor vi skal spise 
frokost på Cafe Stalden. 
Efter frokost besøger vi Fanefjord Kirke og ser kalkmalerierne, inden vi 
ankommer til hotellet ca. kl. 15.00. Her venter kaffe og kage, og 
derefter anvises vi vore værelser. Efter lidt tid til afslapning, mødes vi 
om aftenen til en middag bestående af to retter. Bagefter hygger vi os 

sammen til kl. ??? 
På hjemrejsedagen mødes vi til morgenmads- buffeten, hvorefter vi kl. 
ca. 10.30 forlader hotellet og kører mod Møns Klint. 
Efter et ophold ved klinten kører vi via Klintholm og Liselund videre til 
Køge, hvor vi spiser en sen frokost, inden vi vender tilbage til 
København en masse oplevelser rigere. 
Prisen for miniferien er 1450 kr. og inkluderer dobbeltværelse 
som eneværelse, 2 gange kaffe, 2 gange frokost, 1 gang 
toretters menu samt morgenmad på hjemrejsedagen. 
Husk penge til drikkevarer. 
Depositum udgør 600 kr., som betales senest d. 5 august og 

tilbagebetales ved eventuelt afbud senest dagen før afrejsen. 
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Tur nr. NV22-53 

Maglesø 
Onsdag den 14. september kl. 10.00-17.00 
Hvis der er et sted hvor Danmark bugter sig i bakke og dal, så må det 
være lige her. Sådan skriver forfatter Roger Pihl om egnen omkring 
Maglesø syd for Holbæk. Egnen omkring søen bliver kaldt ”De 
sjællandske alper”. Vi spiser frokost inden vi kører til Maglesø og nyder 
de smukke omgivelser. 

Turens pris 50. kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV22-54 
Skovgård Mølle og Bagerimuseum 
Tirsdag den 20. september kl. 10.00-17.00 

Vi skal se spændende genstande med tilknytning til bager- og  
Konditorfaget samt en rekonstruktion af Vemmetofte Klosters  
Bageri fra 1880.Kaffe og wienerbrød på museet. 
Frokost spiser vi et godt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til kaffe/kag, frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV52-55 

Birkegårdens Haver 
Onsdag den 21. september 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. 
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Tur nr. NV22-56 
Frokosttur 
Onsdag den 28. september kl. 11.00-16.00 
Vi kører ud i efteråret og finder en hyggelig restaurant,  
hvor vi nyder en god frokost. 

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV22-57 
Buerup Bryggeri og kunsthåndværk, Jyderup 
Tirsdag den 4. oktober kl. 10.00-17.00 

Vi besøger den gamle købmandsgård, der nu huser en gruppe 
Kreative kunsthåndværkere (både børstenbindere, pileflet, 
smykker m.m.),et træskomuseum og et bryggeri. Der er 17 stande 
med håndlavede produkter. Frokosten indtager vi på Bromølle Kro 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
Tur nr. NV22-58 

Bromølle kro og det Kreative Hjørne i Buerup 
Onsdag den 5. oktober kl. 10.00-16.00 
I dag kører vi til Bromølle Kro, hvor vi spiser frokost.  
Efter frokost kører vi til det Kreative Hjørne i Buerup, hvor 19 
kunstnere og kunsthåndværkere udstiller og sælger deres ting. 
Sortimentet omfatter bl. a. keramik, smykker og garn. 
Vi drikker eftermiddagskaffe på stedet. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV22-59 
Gilleleje 
Onsdag den 12. oktober kl. 10.00-17.00 
I dag går turen til Gilleleje, hvor vi besøger Røde Kors genbrugsbutik, 
inden vi spiser frokost. Efter frokost kører vi ned på havnen, hvor der 
bliver lejlighed for at købe frisk fisk, inden turen går hjemad igen. 
Turens pris 50. kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tur nr. NV22-60 
Aftentur til Il Gabbiano, Skovshoved Havn 
Tirsdag den 18. oktober kl. 16.30-21.00 
Vi skal på en dejlig aftentur til Skovshoved Havn og spise  
skøn Italiensk mad på Il Gabbiano 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til aftensmad og drikkevarer. 
 
 
 



Nordvest                                                                                    August.Setember.Oktober.November.2022                                                      

13 

 

 
 

 
Tur nr. NV22-61 
Torvedag i Køge 
Onsdag den 19. oktober kl. 10.00-17.00 
I dag kører vi til Køge Torv, hvor der er torvedag. I boderne på hele 
torvet handles der bl.a med blomster, fisk, ost, 
 brød, årstidens grønsager, tøj og tasker samt diverse nips. 
Vi spiser frokost i nærheden af Torvet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tur nr. NV22-62 
Nordsjælland 

Onsdag den 26. oktober kl. 10.00-17.00 

Vi kører en smuk tur op i Nordsjælland, nyder den smukke natur  
og finder et hyggeligt sted at spise frokost. 

Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV22-63 
Frihedsmuseet 
Tirsdag den 1. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager en tur til Museet for Danmarks frihedskamp under besættelsen 
1940-1945. 
Da museet brændte ned efter en påsat brand i 2013, blev det besluttet 
at bygge et nyt og mere tidssvarende på samme sted i Churchillparken 
Ved Kastellet. Heldigvis overlevede alle de uerstattelige genstande fra 
besættelsen branden. I dag er de alle udstillet på museet eller i 

magasin. 
En stor del af museet er underjordisk, så vi går bogstaveligt under 
jorden.  
Inden besøget spiser vi frokost i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Entrebillet koster 95. kr. Medlemmer af Ældresagen får 10% 
På entreen.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV22-64 
Dyrehaven og Strandvejen   
Onsdag den 2. november kl. 10.00-17.00 
Vi kører ud til Dyrehaven og op til Eremitageslottet. På vej op til slottet, 
håber vi på at få øje på noget vildt der græsser.  På p-pladsen ved 
slottet er der en skøn udsigt ned mod Øresund og over mod Sverige. 
Efter turen op til slottet fortjener vi en god frokost et hyggeligt sted. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tur nr. NV22-65 
Rudolph Tegners museum 

Onsdag den 9. november kl. 10.00-17.00 
I Rusland tæt ved den nordsjællandske kyst ligger Rudolph Tegners 
museum og statuepark. I parken står kunstneren Tegners skulpturer af 

kraftfulde kvinder og mænd i bronze, med himmel og hav som 
baggrund. 
Det 100 år gamle museum er en ikonisk bygning af jernarmeret beton 
og i de store sale, finder vi Tegners poetiske, bastante og smukke 
værker. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 

Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV22-66 

Louisiana, Humlebæk  
Tirsdag den 15. november kl. 10.00-16.00 
Louisiana Museum er et museum for moderne kunst, her mødes 
kunsten og arkitekturen i et enestående samspil der tiltrækker gæster 
fra hele verden og gør et Louisiana besøg til noget helt særlig året 
rundt. Museet ligger i Nordsjælland med panoramaudsigt over Øresund, 
og  byder hvert år på  6-10 særudstillinger og rummer en fornem 
samling af moderne kunst, der er blandt de største i Skandinavien. 

Vi finder et godt sted hvor vi spiser vores frokost. 
Ved velvilje fra Louisiana har brugere fra Turtjenesten gratis 

adgang. Vi siger mange tak. 

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
 
Tur nr. NV22-67 
Hytholm Keramik 
Onsdag den 16. november kl. 12.30-17.00 

I dag skal vi til Skenkelsø ved Ølstykke og besøge Hytholm Keramik. 
I Skenkelsø er det Allan Hytholm, der arbejder med lertøj, stentøj og 
relieffer i sit værksted. 
Når man ser det store farverige udvalg i udstillingen, bliver man nemt 
fristet til at købe en gave eller to med hjem. 
Eftermiddagskaffen indtager vi på Hytholm. 
Turens pris 140 kr. (50 kr. for turen + 90 kr. for kaffe med 
dejlig kage). 
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Tur nr. NV22-68 
Frihedsmuseet 
Onsdag den 23. november kl. 10.00-16.00 
Vi tager en tur til Museet for Danmarks frihedskamp under besættelsen 
1940-1945. 
Da museet brændte ned efter en påsat brand i 2013, blev det besluttet 
at bygge et nyt og mere tidssvarende på samme sted i Churchillparken 
Ved Kastellet. Heldigvis overlevede alle de uerstattelige genstande fra 
besættelsen branden. I dag er de alle udstillet på museet eller i 
magasin. 
En stor del af museet er underjordisk, så vi går bogstaveligt under 

jorden. 
Inden besøget spiser vi frokost i nærheden. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + entre 95 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

 
Tur nr. NV22-69 
Julehyggetur, Toksværd Planteskole 
Tirsdag den 29. november kl. 10.00-16.00 
Vi skal til julemarked i Toksværd Planteskole, for de er  
”verdensmestre” i juleri, julelækkerier og julepynt. Dit 
Julehjerte kan godt begynde at glæde sig. 

Frokosten spiser vi et hyggeligt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV-70 
Julefrokost på restaurant lille Kongelund 
Onsdag den 30. november kl. 10.00-17.00 
Efter en lille rundtur i Dragør, kører vi til restauranten, hvor vi spiser en 
hyggelig julefrokost, inkl. risalamande og mandelgave. 
Frokosten bliver serveret ved bordet. 
Turens pris 250 kr. (tur 50 kr. + frokost 200 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste program udsendes ultimo oktober 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nordvest                                                                                    August.Setember.Oktober.November.2022                                                      

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



Nordvest                                                                                    August.Setember.Oktober.November.2022                                                      

20 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

         Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

             uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


