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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 igen sat af 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 Kl. 10.00-13.00  
på telefon: 41 94 88 02 
 
 
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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I tilfælde af at du bliver forhindret på selve dagen, bedes  
du melde afbud til turleder:  
 
Anni:     26 41 76 68 
Vivian:  41 94 88 01 
 
Hvis du ikke får kontakt til turleder, skal du ringe til turtjenesten 
på tlf. 41 27 39 97 

 
 

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. 
 
 

Tur.nr. Dato Program Tilmeldt Venteliste 

N21-67 01-12 Julefrokost Lille Kongelunden   

N21-68 07-12 Jul i Lyngby Storcenter   

N21-69 10-12 Sorø Silkegrønt   

N21-70 15-12 Aftentur   

 
 

            JULEFERIE   

N21-01 12-01 Hyltholm Keramik   

N22-02 18-01 Aftentur til restaurant Gordion 
i Kgs. Lyngby  

  

N22-03 21-01 Ud i vinterlandskabet   

N22-04 26-01 Rundt om Roskilde   

N22-05 01-02 Røde Kors Hørsholm   

N22-06 04-02 Dragør Store Magleby   

N22-07 09-02 Frokosttur   

N22-08 15-02 Rundtur på Christianshavn   

N22-09 18-02 Aftentur til IL Gabbiano   

N22-10 23-02 Arken (Kvinder i Kunsten)   

N22-11 01-03 Ud i det spæde forårsvejr   

N22-12 04-03 Ballerup Museum   

N22-13 09-03 Hornsherred og Gerlev Kro   

N22-14 15-03 Amager Bakke og Ørestaden   

N22-15 18-03 Blovstrød Kro   

N22-16 23-03 Gilleleje   

N22-17 29-03 Gilleleje   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nørrebro                                                                                  December 2021, januar, februar, marts 2022 

5 

 
 
Tur nr. N21-67 
Julefrokost på Restaurant Lille Kongelunden 

Onsdag den 1. december kl. 10.00-16.00 
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 Kongelunds Gården. 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. N21-68 
Jul i Lyngby Storcenter 
Tirsdag den 7. december kl. 10.00-16.00 

Vi kører til Kgs. 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 er 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N21-69 
Sorø Silkegrønt 
Fredag den 10. december kl. 10.00-17.00 
Silkegrønt er Danmarks største specialforretning med kunstige 
blomster. På dette tidspunkt vil der være mange juleblomster og 
dekorationer at købe, eller måske lave selv. Vi finder et hyggeligt sted 

at spise frokost. 

Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer – og måske indkøb. 
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Tur nr. N21-70 

Aftentur til Amager 
Onsdag den 15. december 16.00-21.00 
Vi tager en tur ud på Amager for at se på julelys og juleudsmykning, 
inden vi finder et godt sted at spise vores middag. 
På hjemvejen lægger vi turen over Kongens Nytorv og ser på 
udsmykningen i byen. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til middag og drikkevarer. 
 
 

                   
 
 
                           PÅ GENSYN I 2022 
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Tur nr. N22-01 
Hyltholm Keramik 
Onsdag den 12. januar kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi til Skenkelsø ved Ølstykke og besøge Hyltholm Keramik. 
I Skenkelsø er det Allan Hyltholm, der arbejder med  lertøj, stentøj samt  
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. 

Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50. kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer og evt. kaffe/lagkage. 

 
 
Tur nr. N22-02 

Aftentur til restaurant Gordion i Kgs.Lyngby 
Tirsdag den 18. januar kl. 16.30-21.00 

Vi skal på en hyggelig aftentur med spisning i Kgs. Lyngby. 

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

 
 

 
Tur nr. N22-03 

Ud i vinterlandskabet 
Fredag den 21. januar kl. 10.00-16.00 

Selv om de fleste af os nok forbinder skov med løvklædte træer, er der 
noget særegent 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. N22-04 

Vintertur omkring Roskilde 

Onsdag den 26. januar 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. 
 
 

Tur nr. N22-05 
Røde Kors i Hørsholm 
Tirsdag den 1. februar kl. 10.30-16.00 

Vi kører op og besøger den flotte Røde Kors butik, og på vejen kører vi 
gennem smukke Hørsholm og omegn. Vi spiser frokost ved Øresund.  

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-06 

Dragør St. Magleby 
Fredag den 4. februar kl. 10.00-15.30 

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. N22-07 

Frokosttur 
Onsdag den 9. februar kl. 11.00-16.00 
I dag skal vi ud at spise frokost på den gode frokostrestaurant Sct. 
Peder. 
Efter frokost tager vi en tur rundt for at se, hvor langt man er kommet 

med alle de nye bydele. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
Tur nr. N22-08 

Rundtur på Christianshavn 
Tirsdag den 15. februar kl. 10.00-15.30 

Vi kører ud på smukke Christianshavn og ser det gamle område, som i 
dag er et meget attraktivt boligområde. Vi spiser frokost på Rabes 

Have, som er en af Københavns ældste cafeer, og som oprindelig var  
et brændevinsbrænderi. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-09 

Aftentur til Il Gabbiano 
Fredag den 18 februar kl. 16.30-21-00 

Denne aften kører vi til Skovshoved Havn og spiser middag på den 
italiensk inspirerede restaurant Il Gabbiano. Menukortet byder på 
hjemmelavede lækkerier og mad lavet fra gamle familieopskrifter, og 
restauranten er kendt for at servere kvalitetsmad til fornuftige priser – 
og så er der ofte ild i pejsen.  

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til middag og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. N22-10 

Arken (Kvinder i Kunsten) 
Onsdag den 23. februar kl. 10.00-16.00 

Vi tager på besøg på Kunstmuseet Arken for at se forårets udstilling 
Kvinder? 
 Udstillingen fokuserer på forskellige fremstillinger af kvinder  
gennem de sidste 150 år. 
Inden besøget spiser vi frokost i nærheden. 

Turens pris 180 kr. (tur 50 kr.+ entre 130 kr.) 
For medlemmer af ældresagen er entreen 117 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-11 

Ud i det spæde forårslandskab 

Tirsdag den 1. marts kl. 10.00-15.30 

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. 

 
 

 
Tur nr. N22-12 

Ballerup Museum 
Fredag den 4. marts kl. 10.00-15.00 

Museet er en slags mini frilandsmuseum. I den gamle landsby ligger 
der en super gammel købmandsbutik, som Vi håber vi kan få lov at 
besøge og har mulighed for at købe nogle lokale grøntsager. 
Vi finder et hyggeligt sted undervejs hvor vi spiser frokost 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-13 

Hornsherred, Gerlev kro og 
Svanholm 
 Onsdag den 9. marts 10.00-17.00 
Turen i dag går til det smukke Hornsherred via Kronprins Frederiks 
bro. Vi spiser frokost på den hyggelige Gerlev kro. Efter frokost 
fortsætter vi til Svanholms storkollektiv, hvor vi skal besøge 
cafébutikken, som sælger lokale produkter, og hvor  der er mulighed 
for en kop kaffe. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. N22-14 

Amager Bakke og Ørestaden 
Tirsdag den 15.marts kl. 10.00-15.30 

Et bjerg, et forbrændingsanlæg, en skibakke – alt sammen ovenpå og 
inden i hinanden, det kigger vi nærmere på fra forskellige vinkler. 
Derefter kører vi til vandskibanen og gennem Ørestaden til Dragør, 
hvor vi spiser frokost. Efterfølgende kører vi langs Sydstranden til 

Kongelunden, gennem skoven og stille og roligt hjem igen.   

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-15 

Aftentur Blovstrød Kro 
Fredag den 18 marts kl. 16.30-21.00 
I en lille landsby i det smukke Nordsjælland finder man Blovstrød Kro, 
der er en traditionsrig landevejskro med charme og stemning. Den har 
siden 1771 bespist landevejens farende svende, og har formået at 
bevare sin hyggelige atmosfære. Tag med til en hyggelig aften. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til middag og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. N22-16 

Gilleleje 
Onsdag den 23. 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 eventuelt at købe lidt fisk, inden vi kører en 
smuk tur tilbage til byen. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-17 

Gilleleje 
Tirsdag den 29. marts kl. 10.00-16.00 

Vi kører en tur gennem det smukke landskab i Nordsjælland, og ender i 
Gilleleje, hvor vi spiser frokost på Cafe Saseline. Bagefter kører vi ned 
og kigger på havnen, hvor der også vil være mulighed for at købe frisk 
fisk med hjem. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Næste program udsendes sidst i Februar 2022 
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     Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

             uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 

 

 

 

                   


