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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 tre ture på venteliste.  
Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
Torsdag den 17. marts 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.  
 

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 med turleder, skal du ringe til 
turtjenesten på tlf. 41 27 39 97. 



Nørrebro                                                                                                               April, maj, juni og juli 2022 

3 

 

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 Destination Tilmeldt Venteliste 

N22-18 01-04 Ud og nyde foråret   

N22-19 06-04 Frokosttur   

N22-20 12-04 Immigrantmuseet i Farum   

N22-21 20-04 Gilleleje   

N22-22 26-04 Karrebæksminde - Enø   

N22-23 29-04 Dyrehaven   

N22-24 04-05 Køge torv   

N22-25 10-05 Frederikssund   

N22-26* 18-05 Herregårdsmuseet Selsø 

Slot 

  

N22-27 24-05 Gilleleje   

N22-28 27-05 Frokosttur   

N22-29 01-06 Nivaagaard   

N22-30 07-06 Herstedøster   

N22-31 10-06 MINIFERIE 10-11-12/6   

N22-32 15-06 Bakken aftentur   

N22-33 21-06 Revymuseet   

N22-34 24-06 Aftentur   

N22-35 29-06 Holbæk museum   

N22-36 05-07 Frokost Lille Kongelunden   

N22-37 08-07 Den gamle Kongeeg   

N22-38 13-07 Helsingør   

N22-39 27-07 Orø   
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Tur nr. N22-18 
Ud og nyde foråret 
Fredag den 1. april kl. 10.00-16.00 
Så er tiden igen til at se efter anemoner. Vi kører en tur ud i det blå og 
finder et sted, at nyde en god frokost. Senere finder vi en skov med 

anemoner, hvor vi kan plukke en buket og få lidt forår ind i stuerne.                                                     
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
Tur nr. N22-19 
Frokosttur 
Onsdag den 6. april kl. 11.00-16.00 
Vi kører, ad de små veje, en tur op i det altid smukke Nordsjælland, 
nyder naturen. Vi finder et godt sted at spise frokost. 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N22-20 
Immigrationsmuseet i Farum  
Tirsdag den 12. april kl. 10.00-16.00 
Immigrantmuseet er Danmarks første og eneste museum for 
indvandringens kulturhistorie. Gennem en mosaik af historier tages 
museumsgæsten med på en rejse gennem 500 års indvandring til 
Danmark lige fra ”importerede” hollandske bønder på Amager i 1500 

tallet til nutidens fortællinger om flygtninge. Vi finder et hyggeligt sted 
hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-21 
Gilleleje 
Onsdag den 20. april kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til et af vores favoritsteder: Gilleleje, og kikker 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. 
 
 

 
Tur nr. N22-22 
Karrebæksminde-Enø 
Tirsdag den 26. april kl. 10.00-16.30 
Vi tager en tur til Karrebæksminde og Enø. Vi spiser frokost på 
Kanalkroen, og bagefter tager vi over ”græshoppe” broen for at køre en 
tur rundt på Enø. 
Inden vi kører hjem, bliver der også lejlighed til eventuelt at købe lidt  
hos Fiskehuset, eller købe brød fra Enøbageren med hjem. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N22-23 
Dyrehaven 
Fredag den 29. april kl. 10.00-16.00 
Vi kører en smuk tur ud til Dyrehaven. Vi nyder turen og kører videre 
langs Mølleåen til Rådvad. 
Undervejs finder vi et sted til vores frokost 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. N22-24 
Køge torv 
Onsdag den 4. maj 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 er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N22-25 
Frederikssund 
Tirsdag den 10. maj kl. 10.00-16.00 

Vi kører til Frederikssund og over Kronprinsesse Marys Bro. Vi spiser  
på Restaurant Egelunden i Jægerspris og kører igen over broen, så vi 
kan se det hele fra den anden side. Nu kan vi lige nå en tur i 
genbrugsbutikken Kirppu i Frederikssund, inden turen går hjemad. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-26* 
Herregårdsmuseet Selsø Slot 
Onsdag den 18. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører, via Roskilde og Skibby, en smuk tur op til den eventyrlige 
herregård fra 1576 bygget af Jacob Ulfeldt. Selsø lå oprindelig på en 
holm i en sø, og er bygget ovenpå et borganlæg fra 1200-tallet. 
Brønden er stadig synlig på gårdspladsen. 
Tag med på tidsrejse over voldgraven til slotspladsen frem til 

hovedbygningen. Indenfor kan man se den originale himmelseng, store 
spejle, italienske stuklofter og vægmalerier. De meterhøje vinduer giver 
et specielt lys i rummene, der minder om Hammershøis malerier. 
I kælderen findes et af Danmarks eneste bevarede 1700-tals køkkener. 
Slottet, som stod tomt i næsten 150 år efter den sidste adelige beboer 
flyttede, er virkelig et besøg værd.  
Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr.). 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere, Rollatorbrugere 
Og meget Gangbesværede. 
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Tur nr. N22-27 
Gilleleje 
Tirsdag 24. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til et af vores favoritsteder: Gilleleje, og kikker 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. 
 
 

Tur nr. N22-28 
Frokosttur 
Fredag den 27. maj kl. 11.00-16.00 
Vi kører til Øresundsbyen Dragør og får os en god frokost. Bagefter går 
vi og nyder det på havnen, der er mulighed for at købe fisk i røgeriet 
eller hos fiskerne på havnen, måske kan en iskage friste inden vi kører 
ad Kystvejen tilbage. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-29 

Nivaagaard   
Onsdag den 1. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører op ad Strandvejen for at besøge Nivaagaards Malerisamling og 
den store park med de mange farvestrålende rododendron. 
Den aktuelle udstilling er af Wilhelm Marstrand, en af de helt store 
guldaldermalere kendt for sine folkelivsskildringer fra Italien og 
København. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost. 
Ved velvilje fra Nivaagaard kommer vi gratis ind. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

 
Tur nr. N22-30 
Herstedøster 
Tirsdag den 7. juni kl. 10.00-16.00 
Rundtur i Herstedøster landsby og Herstedhøje Naturcenter (der er en 
lille udstilling med fortælling om Vestskoven) - spisning og kaffe hos 
Sallie’s i Albertslund (det gamle motel i 50’er stil) - rundtur i 
Herstedvester landsby. Afhængig af tiden kan vi liste forbi Egon Olsens 
fængsel i Herstedvester. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. N22-31 
Miniferie: Hotel Kong Valdemar i Vordingborg 
Fredag den 10. juni kl.9.30 til  
Søndag den 12. juni kl. ca. 17.00 
 
Dag 1: 
Vi skal på en dejlig tur til det sydsjællandske. Vi tager fra København 
kl. 9.30 i 2 busser og kører gennem det danske sommerlandskab mod 
Elmelunde Kirke på Møn, hvor vi ser de spændende kalkmalerier. Så 
går turen mod et spændende frokoststed på Bogø. Bagefter kører vi til 

Hotel Kong Valdemar i Vordingborg, hvor vi modtages med kaffe og får 
udleveret vores værelsesnøgle. Vi kan slappe af eller gå en lille tur, 
inden vi mødes kl. 18.30 og spiser aftensmad. 
 
Dag 2 
Lørdag starter vi dagen med morgenbuffet, og kl. 10.00 kører vi over 
Storstrømsbroen til Falster, hvor vi ser på et par seværdigheder.      
Undervejs finder et godt frokoststed. Bagefter kører vi måske en lille 
tur til Lolland, hvor vi kan drikke kaffe og spise kage. Tilbage på 
hotellet, spiser vi aftensmad kl. 18.30. 
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Dag 3: 
Vi starter dagen med morgenbuffet. Kl. 10.00 kører vi ad de små veje 
mod København, og hvis vi ikke allerede har set det, lægger vi turen 
forbi Gåsetårnet, som er Vordingborgs vartegn. Frokosten spiser vi på 
et hyggeligt sted på vejen hjem. Vi forventer, at alle er sat af ved deres 
bopæl ca. kl. 17.00.  
Turens pris er 2.650,- kr. og inkluderer 2 x overnatning i 

enkeltværelse med toilet og bad, 2 x morgenbuffet, 2 x middag 
inkl. et glas vin, øl eller vand, 3 x frokost, 2 x eftermiddagskaffe 
samt kørsel. 
Alle tilmeldinger noteres på venteliste, og besked om deltagelse 
bliver meddelt senest den 24. marts. Umiddelbart herefter 
betales depositum på 1.000 kr. til turleder – eller pengene 
afhentes af turleder. 
Restbeløbet på 1650 kr. betales ved turens start. 
 
 

 
Tur nr. N22-32 
Bakken aftentur 
Onsdag den 15. juni kl. 16.00-21.00 
Dyrehavsbakken og Korsbæk – det sætter mange minder i gang hos de 
fleste af os. 
Vi kører ud og ser os om i Korsbæk, inden vi finder et hyggeligt sted hvor 
vi spiser en god middag. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-33 
Revymuseet 
Tirsdag den 21. juni kl. 10.00-16.00 
Danmarkshistorie i revy og sceneunderholdning, historiske fortællinger 
om komikerne og satirikerne fra helt tilbage.  
Museet har årlige skiftende særudstillinger om den populære 
scenekunst i alle dens facetter. 

Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + entre 35 kr.)   
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N22-34 
Aftentur 
Fredag den 24. juni kl. 16.30-21.00 
Vi spiser på Den Kinesiske Mur på Amager. 
De har stor buffet samt a la carte retter. Vi spiser til vi ikke orker  
mere, og så kører vi en lille aftentur, inden vi mætte og tilfredse  
vender hjem. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-35 
Holbæk Museum 
Onsdag den 29. juni kl. 10.00-16.00 
Holbæk Museum består af 11 gamle bygninger fra 1600, 1700, og 1800-
tallet. 
Det er enestående i Danmark, at der midt i en købstads gamle bykerne 
er bevaret et helt kompleks, hvor alle bygninger ligger på deres 
oprindelige plads, undtagen købmandsgården, der blev flyttet til museet 
i 1937. 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.). 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
Tur nr. N22-36 
Frokosttur Lille Kongelund 
Tirsdag den 5. juli kl. 10.30-15.00  
Vi kører en tur ad Amager Strandvej til Dragør og videre til 
Kongelunden, for at spise frokost på restaurant Lille Kongelund, der har   
et alsidigt spisekort. 
Efter et par timers hyggeligt samvær kører vi tilbage til byen. 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. N22-37 
Den gamle Kongeeg 
Fredag den 8. juli kl. 10.00-17.00 
Med en speciel tilladelse kører vi en smuk tur ind gennem Nordskoven, 
indtil vi kommer til den tusindårige gamle eg, som er den sidste af de 3 
ege, der stadig er liv i. Nordskoven er en skov, hvor det er tydeligt, at 
vi kører gennem en gammel skov. På turen vil vi nyde alt det spæde 
grønne, som nu rigtigt folder sig ud. 

Vi spiser frokost på Frederikssund Golfklub - og måske også en is i en 
af de berømte is kiosker i Jægerspris. 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N22-38 
Helsingør 
Onsdag den 13. juli kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur ad Strandvejen op til den gamle købstad og kulturby. 
Vi ser os omkring i de gamle gader, og finder et godt sted at spise 
frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N22-39 
Orø 
Onsdag den 27. juli kl. 10.00-17.00 
Turen går til Orø, som ligger i fjorden ud for Holbæk. 
Vi tager trækfærgen fra Hammer Bakke over til Orø, turen varer ca. 10 
minutter. Efter en lille tur på øen spiser vi frokost. 
Efter frokost kører vi rundt på øen og ser den meget varierende natur. 

Måske kan vi få øje på en sæl, der ligger og soler sig nede på det lave 
vand. 
Turens pris 80 kr. (tur 50 kr. + sejltur 30 kr.). 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
  



Nørrebro                                                                                                               April, maj, juni og juli 2022 

16 

 
 

        Næste program udsendes sidst i juni  
 
 
 
 

                 
 
 
 

         Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

             uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 

 

 

                   
       


