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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 

Programmet er delt i to dele 
For at sikre at så mange som muligt får glæde af vores ture, har vi  
opdelt programmet i to dele. 
  
Første del af programmet: 
Her kan du tilmelde dig på to ture i december 2019 og januar 2020 
plus tre ture på venteliste.  
Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 21. november Kl. 10.00-13.00  
på telefon: 41 96 11 11 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 
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Anden del af programmet: 
Her kan du tilmelde dig på to ture i februar og marts plus tre ture 
på venteliste.  
Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
 

Torsdag den 16. januar Kl. 10.00-13.00 på telefon: 
41 96 11 11 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret. 

Efter tilmeldingsdagene 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.  

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. 
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Bestillingsliste 

På denne side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 

Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
 
 
 

 
NV19-73 04-12 Loppemarked i Frederikssund    

NV19-74 11-12 Julefrokost   Lynge Kro    

NV19-75 18-12 Byens Lys    

NV20-01 07-01 Louisiana    

NV20-02 08-01 Vejleå Kirke    

NV20-03 15-01 Sorø by og Klosterkirken    

NV20-04 21-01 Bromølle Kro    

NV20-05 22-01 Nivaagaard    

NV20-06 29-01 Aftentur Gordion i Lyngby    

                PROGRAM 2. Del    

NV20-07 04-02 Orkidegartneriet    

NV20-08 05-02 Kaffetur Hytholm Keramik    

NV20-09 12-02 Outlet i Ringsted og Sct. Bendts Kirke    

NV20-10 18-02 Willumsens Museum    

NV20-11 19-02 Skomuseet i Hellerup    

NV20-12 26-02 Stevns og Rødvig    

NV20-13 03-03 Reersø    

NV20-14 04-03 Gilleleje    

NV20-15 11-03 Aftentur Albatros    

NV20-16 17-03 Nord og Syd    

NV20-17 18-03 Louisiana    

NV20-18 25-03 Forårstur Roskilde og Lejre    

NV20-19 31-03 Anemonetur    

 
 
 
 
  

Tur nr.  Dato  Destination  
Tilmel- 

ding 

Vente-

liste 

                                        PROGRAM 1. Del 



Nordvest                                                                              december 2019. januar. Februar. marts 2020 

5 

 

          
 
                     
 
 

          Første del af programmet: 

         

      Her finder du ture, som køres i 

  

december 2019 og januar 2020 
og du kan tilmelde dig til: 

 

                    2 ture  
          og 3 ture på venteliste                                       

 
                  Tilmelding: 
      Torsdag den 21. november 2019                       

                      

                 Kl. 10.00-13.00 
 

            Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV20-73 
Loppemarked i Frederikssund 
Onsdag den 4. december kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til Frederikssund for at besøge det store Kirppu loppemarked. 
Butikken er med sine 1150 kvadratmeter deres største butik i Skandinavien, og er 

fyldt med genbrugsskatte og loppeguld fordelt på 300 stande. 
Inden besøget spiser vi frokost på Restaurant Toldboden. 

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

Tur nr. NV19-74  
Julefrokost Lynge Kro  
Onsdag den 11. december kl. 10.30-16.00 
Vi kører til Lynge Kro, hvor vi julehygger og indtager en rigtig traditionel dansk 

julefrokost. Julebordet er fyldt med diverse lækkerier, præcis som vor mor og 
bedstemor lavede det. 

Vi tager alle vort gode humør med, og måske bliver der også plads til et par 
julesange. 

Turens pris 225 kr.( tur 50 kr. + buffet 175 kr.) 
Husk penge til  og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV19-75 
Byens Lys 
Onsdag den 18. december kl. 10.30-17.00 
Vi kører en tur til Amager, hvor vi finder et godt sted at spise frokost, og derefter 

videre til Amagermuseet, hvor man kan få gløgg og æbleskiver eller andre 
drikkevarer, samt eventuelt købe lidt juleting. 

På hjemvejen kører vi ind til byen for at se på juleudsmykningen. 

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

https://www.google.com/search?sa=G&hl=da&sxsrf=ACYBGNQOac2gHCCrX_9FDpukUTD6benLuw:1571392473988&q=christmas+ornaments+clipart+free&tbm=isch&tbs=simg:CAQSkwEJc_1QNB35IhqUahwELEKjU2AQaAAwLELCMpwgaYgpgCAMSKMsJxAnNCdgGygnDCbAC_1APRBrwJ7SGQKeghkSLrIes0gymbINYh4jQaMIeweeoYEU3mj6pMON4qMdEerutFny9UhtXj6dnN_1YCol74_1O2Ej0lejby_153pxHECAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEqgZRPAw&ved=0ahUKEwiU2duRxaXlAhXIUJoKHSKPAw8Qwg4ILSgA
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GOD JUL                  OG          GODT NYTÅR 
 
 
 
 

                                  
Tur nr. NV20-01       
Louisiana 
Tirsdag den 7. januar 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. 
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Tur nr. NV20-02 
Vejleå Kirke i Ishøj 
Onsdag den 8. januar kl. 10.00-17.00 
I dag besøger vi Vejleå Kirke, hvor vi får en guidet rundvisning. 
I 1997 fik Ishøj sogn en ny kirke, for første gang siden år 1210, skabt i et stramt 

og enkelt formsprog af Wohlert Arkitekter og billedkunstneren Peter Brandes. 
Inden besøget spiser vi frokost i Ishøj Havn. 

Turens pris 50. kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV20-03  
Sorø By og Klosterkirken 

Onsdag den 15. januar kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur til den hyggelige provinsby Sorø, hvor vi blandt andet skal se  

Sorø Klosterkirke med den spændende historie og de mange kongebegravelser.  
En af de mest prominente er Valdemar Atterdag. Der vil også være lejlighed til at 

spadsere lidt rundt i byens midte, eller besøge det lille bymuseum  

Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 

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

Tur nr. NV20-04 

Bromølle Kro 
Tirsdag den 21. januar kl. 10.00-17.00 
Vi kører gennem det smukke vest-sjællandske landskab til Bromølle Kro, der har 

bevaret sin charme som landevejskro, med drabelige sagn om mord og 
landevejsrøvere – men også fastholdt evnen til at lave rigtig lækker og god dansk 

mad. 

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV20-05 
Nivaagaards Malerisamling 
Onsdag den 22. januar kl. 10.00-17.00 
Museets samlinger rummer malerier fra renæssance- og baroktiden samt værker 

fra den Danske Guldalder. Renæssancen er repræsenteret ved en række italienske 
malere bl.a. Bellini, Lotto, Luino og Anguissola. 

Samlingen af dansk guldalderkunst består af en række værker af bl.a: Eckersberg, 
Købke, Marstrand og Skovgaard. 

Særudstillingen byder på et fyldigt udvalg af Ring og Brendekildes bedste malerier 

samt værker i keramik og glas. 
Vi spiser frokost inden besøget, så kan vi altid indtage eftermiddagskaffen på 

stedet. 

Ved velvilje fra Nivaagaard har brugere af  
Turtjenesten gratis adgang.  
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV20-06     
Aftentur til Gordion i Lyngby 
Onsdag den 29. januar kl. 16.30-21.00 
Vi kører en tur til Lyngby for at spise til middag på den hyggelige restaurant 
Gordion, der har et omfattende og alsidigt spisekort. 

Efter et par timers hyggeligt samvær kører vi tilbage til byen igen. 

Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer 
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      Anden del af programmet: 
 

Her finder du ture som køres i 
februar og marts 

 og du kan tilmelde dig til: 

 
              2 ture og 
         3 ture på venteliste 

 
Tilmelding: 

 

Torsdag den 16. januar 2020 
kl. 10.00-13.00 

 

             Telefon: 41 96 11 11 
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Tur nr. NV20-07  
Orkidegartneriet 
Tirsdag den 4. februar 10.00-16.00 
Efter en hyggelig køretur i det Nordsjællandske landskab, og frokost ved 
Fredensborg, stopper vi ved Orkidegartneriet. Her er der mulighed for at se orkidéer 

i alle afskygninger. Måske får man lyst til at købe en orkide med hjem. 
Orkidegartneriet har deltaget i flere udstillinger rundt omkring i verden og har vundet 

flere priser.  

Turens pris 50. kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV20-08           
Kaffetur til Hytholm Keramik 
Onsdag den 5. februar kl. 12.30-16.00 
I dag kører vi til Hytholm Keramik i det naturskønne  Skenkelsø i nærheden af 
Ølstykke. Her bliver man nemt fristet til en gave eller to af de spændende keramik- 

og stentøjsting. 
Det er Allan Hytholm, der er mesteren for alle de smukke ting i ler- og stentøj og 

porcelæn. 
Der bliver serveret dejlig eftermiddagskaffe med kage for os. 

Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + kaffe og kage 70 kr.) 
 
 
Tur nr NV20-09 
Outlet og Sct. Bendts Kirke i Ringsted 
Onsdag den 12. februar kl. 10.00-17.30 

Vi tager en tur til Ringsted, hvor vi først skal besøge den spændende Sct. Bendts 
Kirke med de mange kongegrave. Bland andre er Valdemar Sejr, Knud Lavard, Erik 

Menved og Dronning Dagmar blevet begravet her. Kirken har, efter Roskilde 
Domkirke, det største antal kongelige begravelser. Det kendte Dagmar kors er 

fundet her. 
Efter frokost på Rådhuskroen tager vi til den store Outlet- by, hvor der er 

fabriksudsalg fra en lang række mærkevare producenter, som sælger til priser 
under normale butikspriser. Her er alt fra tøj til isenkram. 

Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV20-10               
J.F. Willumsens Museum 
Tirsdag den 18. februar kl. 10.00-16.30 
Willumsens Museum er et museum for den danske multikunstner Jens Ferdinand 
Willumsens (1863-1958) grænseoverskridende, storladne og til tider bizarre og 

ekstreme figurative kunst, samt hans egne kunst- og billedsamlinger. 
Mange af hans hovedværker står i dag som væsentlige bidrag til nordisk 

modernisme, men meget er også blevet afvist og genopdages først i disse år. 
Vi spiser frokost i Frederikssund. 

Turens pris 120. kr.( Tur 50 kr. + 70 kr. entre ) 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV20-11  
Skomuset i Hellerup 
Onsdag den 19. februar kl. 10.00-17.00 
Københavns Skomagerlaug står bag dette usædvanlige museum. 
Samlingen er opdelt i historiske og ortopædiske sko: i førstnævnte f.eks. Bamses 

støvler fra Bamse og Kylling samt fine mester- og svendestykker. Blandt 

sidstnævnte kan man se fantastiske løsninger på folks fodproblemer. 
Inden besøget spiser vi frokost et godt sted.    

Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + rundvisning samt kaffe med 
småkager 40 kr.).   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
  

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.smilingglobe.com/imgattraction/willumsen-4.jpg&imgrefurl=http://smilingbornholm.dk/Attraktioner?City%3DFrederikssund%26area%3DBornholm%26Go%3DCapital_Region_of_Denmark%26Art%3D177%26attraktioner%3DSev%C3%A6rdigheder%26Visit%3DDenmark%26Re%3DEurope%26Book%3Darea&docid=0CBoiVwWbYWIOM&tbnid=Tb7ZuBAR1z9SKM:&vet=10ahUKEwivwbXpiqPlAhWMyKYKHUOjCigQMwiNASg4MDg..i&w=300&h=360&bih=694&biw=1517&q=jf willumsen billeder&ved=0ahUKEwivwbXpiqPlAhWMyKYKHUOjCigQMwiNASg4MDg&iact=mrc&uact=8
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Tur nr. NV20-12  

Stevns og Rødvig 
Onsdag den 26. februar kl. 10.00-17.30 
Vi kører en smuk tur til Stevns og videre til Rødvig. Undervejs besøger vi Højerup 

Gamle Kirke inden vi kommer til den hyggelige havn i Rødvig. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost.   
Turens pris 50. kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV20-13 

Reersø Kro 

Tirsdag den 3. marts kl. 10.00-17.00 
Vi kører gennem det smukke vestsjællandske istidslandsskab og spiser frokost på 

Reersø Kro. 

I selve Reersø vil vi holde øje med de haleløse katte. 
På vej tilbage mod København lægger vi vejen forbi Buerup og Svebølle 

Turens pris 50. kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV19-14 
Gilleleje 
Onsdag den 4. marts kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur gennem det smukke landskab i Nordsjælland og ender i Gilleleje, 

hvor vi spiser frokost. 
Inden frokost når vi et besøg i Røde Kors genbrugsbutik, og inden vi kører hjemad 

igen, vil der blive tid til at købe friske fisk på havnen. 

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV20-15          
Aftentur Albatros i Brøndby Havn   
Onsdag den 11. marts kl. 16.30-21.00 
Vi tager en tur ned til Brøndby Havn for at spise til middag på Restaurant Albatros, 

og nyder samtidigt  udsigten til alle bådene. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV20-16 

Nord og Syd 
Tirsdag den 17. marts kl. 10.00-16.00 
Vi tager en tur til Københavns nyeste bydele 
-2150 Nordhavn og - 2450 Sydhavnen. Vi skal se de nye bygningsværker, 

shopping-centre, de oprindelige bebyggelser og kontrasten mellem nyt og 
gammelt. I Sydhavnen kommer vi forbi Anker Jørgensens tidligere bolig på 

Borgbjergsvej, og hvis tiden tillader det besøger vi Vestre Kirkegård med de mange 
socialdemokratiske koryfæer. 

Frokost hos Esther på Esthers vej i Hellerup 

Turens Pris 50. kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. NV20-17    
Louisiana 
Onsdag den 18. marts kl. 10.00-17.00 
Louisiana Museum of Modern Art  er et førende internationalt museum for moderne 
kunst. Her mødes kunsten, naturen og arkitekturen i et enestående samspil, der 

tiltrækker gæster fra hele verden og gør et Louisiana-besøg til noget helt særligt 

året rundt. I parken rundt om museet står der flere smukke skulpturer i profil mod 
Øresund og Himlen. 

Vi spiser frokost inden besøget, og måske får vi lyst til en kop kaffe på museet.  

Ved velvilje fra Louisiana har brugere af  
Turtjenesten gratis adgang, vi siger tak... 
Turens Pris 50. kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. NV20-18 
Forårstur til Roskilde og Lejre 
Onsdag den 25.marts kl.10.00-17.00 

Vi kører ad de små veje ned til egnen omkring Roskilde og Boserup. 
Undervejs ser vi efter tegn på det forhåbentligt kommende forår og finder et godt 

sted at spise frokost. 

Turens Pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. NV20-19 
Anemonetur 
Tirsdag den 31. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører lidt på må og få, hvor solen og humøret nu fører os hen. Vi håber på en 
skovbund helt hvid af anemoner! 

Frokoststedet er en hemmelighed, men vi lover at det bliver godt!! 

Turens Pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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          NÆSTE PROGRAM UDSENDES SIDST I Marts 2020 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
                                  

              Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  
                   uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 
 

                   
 


