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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 denne 
gang opdelt programmet i to dele.  
 
Første del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to ture i april 
og maj 2019 plus tre ture på venteliste.  
Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
 
Torsdag den 14. marts Kl. 10.00-13.00  
på telefon: 41 94 88 02 
 
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 juni  
og juli 2019 plus tre ture på venteliste.  
Dette gør du på tilmeldingsdagen:  
 

Torsdag den 16. maj Kl. 10.00-13.00 på telefon: 
41 94 88 02 
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. 
 
 
 

Tur.nr. 
Dato 
 

Destination  
Til- 
meldt 

Vente 
Liste 

                                             Program 1. del 

N19-22 03-04 African Jewellery i Hårlev    

N19-23 07-04              Søndagstur    

N19-24 09-04 Orø    

N19-25 12-04 Grantoftegård    

N19-26 17-04 Forårstur    

N19-27 23-04 Skælskør    

N19-28 26-04 Jægerspris    

N19-29 01-05 Spisestedet Mosen    

N19-30 07-05 Aftentur Albatrossen Brøndby Havn    

N19-31 10-05 Birkegårdens Haver    

N19-32** 15-05 Enø med M/S Friheden    

N19-33 21-05 Stevns Klint    

N19-34 24&25-
05 

               MINIFERIE 
               Kalundborg 

   

N19-35 29-5 Nivågaard                  

Program 2.del 

      

N19-36 04-06 Aftentur Lille Kongelund    

N19-37** 07-06 Klintholm Havn og Møns Klint    

N19-38 12-06 Aftentur Gordion i Lyngby    

N19-39 18-06 Bakken    

N19-40 21-06 Enø    

N19-41 26-06 Rundt om Roskilde    

N19-42 02-07 Fugleparken i Græsted    

N19-43 05-07 Landbrugsmuseet i Lundekrog    

N19-44** 07-07 Søndagstur Sporvejsmuseet    

N19-45 10-07 Orø via Holbæk    

N19-46 24-07 Frokosttur til Rungsted    

      

             Sommerferie    
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     Første del af programmet: 
       Her finder du ture, som køres i  

april og maj 2019 

og du kan tilmelde dig til: 
 

 2 ture og 

 3 ture på venteliste 

 

 

Tilmelding: 
 

   Torsdag den 14. marts 2019  

                      
               Kl. 10.00-13.00 

 

 
Telefon: 41 94 88 02 
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Tur nr. N19-22  
African Jewellery Shop i Hårlev 
Onsdag den 3. april kl. 10.00–16.00 
Vi tager sydpå til Køge Torv, hvor vi kan gøre indkøb på 
onsdagsmarkedet. Derefter spiser vi frokost på Harekær Golfklub. 
Efter frokost kører vi til Hårlev og besøger Kazuri Scandinavia, hvor vi 
ser den store salgsudstilling af unikke, håndlavede karamiske smykker, 
der er fremstillet på et værksted på Karen Blixens farm i Kenya af 300 

ansatte kvinder. 
Her er rig mulighed for at gøre et godt køb 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N19-23 
Søndagstur 
Søndag den 7. april kl. 10.30-15.30 
Vi har endnu ikke programlagt denne tur, men vi skal nok finde 
et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur N19-24 
Orø 
Tirsdag den 9. april kl. 10.00-16.00 
Vi kører over Frederikssund til Hammer Bakke, her tager vi Østre 
Færge til Orø. Vi spiser vor frokost på Orø Kro. Herefter en lille rundtur 
på øen  

Turens pris 75 kr. (tur 50 kr. + færge 25 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 



Nørrebro  April. Maj. Juni. Juli 2019 

7 

 

 
 

 

Tur nr. N19-25                  

Grantoftegård 
Fredag den 12. april kl. kl. 10.00–16.00 

I dag skal vi besøge Grantoftegård i Pederstrup, som er en 
økologisk/socialt drevet gård. Her er heste, køer og får, og 
grøntsagerne er økologiske og kan købes. Gården har også en lille café, 
hvor vi kan nyde en kop kaffe. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 

Tur nr. N19-26   
Forårstur  
Onsdag 17.april kl. 10.00-17.00 

Vi kører en smuk tur ned til egnen omkring Sorø og Bjernede Kirke og 
ser efter tegn på det kommende forår. 
Undervejs finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N19- 27      
Skælskør 
Tirsdag den 23. april kl. 10.00-17.00  
Skælskør er en gammel købstad, hvor handel, håndværk og fiskeri var 
bylivets basale gøremål. Byen er velbevaret med mange gamle huse, 
gårde og en smuk handelsgade. I dag blomstrer kunsten og kulturen i 
Skælskør. Vi går tur i byen og kikker ind i Købmandsgården, som er 
både galleri og butik med kunsthåndværk af høj kvalitet. Vi spiser 

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

 
 
Tur nr. N19-28        
Jægerspris 
Fredag den 26. april kl. 10.00–16.00 
Vi tilrettelægger en tur til Jægerspris og omegn. Hvis vi ikke kan 
komme ind på slottet, kører vi ind på slotsgården og ser på slottet. 
Ellers vil vi, når vi nærmer os tidspunktet, planlægge turen efter 
muligheder og vejret. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
Tur nr. N19-29 
Aftentur Spisestedet Mosen 
Onsdag den 1. maj kl. 16.00-21.00 
Vi kører en tur ned til Vallensbæk til Spisestedet Mosen, der er idyllisk 
beliggende ved bredden af den smukke Tueholm Sø. 

Vi får noget god mad medens vi, med lidt held, nyder solnedgangen 
over søen.  
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. N19-30 
Aftentur 
Tirsdag den 7. maj kl. 16.30-21.00 
Foråret har holdt sit indtog og vi kører en aftentur og ender i Brøndby 
Havn, hvor vi indtager et dejligt aftensmåltid. 
Vi hygger os et par timer før vi igen vender næsen hjemad. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til aftensmad og drikkevarer.  

 
 

 
 

Tur nr. N19-31   
Birkegårdens Haver 
Fredag den 10. maj kl. 10.00-16.00 
Birkegårdens haver er opdelt i 5 forskellige og meget spændende 
haver. Her findes f.eks. kloster- og stenhaver samt japanske haver. Det 

er meget let at komme rundt med rollator. Har vi tid, kan turen gå forbi 
Buerup i kunst & håndværksbutikken, hvor de meget gerne giver kaffe.   
Turens pris er 145 kr. (tur 50 kr. + entre 95 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N19-32 **  
Enø med M/S Friheden 
Onsdag den 15. maj kl. 10.00-17.30 
Vi sejler fra Næstved med den hyggelige træfærge gennem kanalen ud 
til fjorden og over det lave farvand, forbi Gavnø Slot over til 
Karrebæksminde. Undervejs nyder vi vores frokost, det smukke 
landskab og det rige fugleliv. 

Færgen lægger til ved Fiskerhuset Enø og Bageren, og der er mulighed 
for et hurtigt indkøb, inden vi sejler hjem. 
Turens pris 290 kr. (tur 50 kr. + sejltur inkl. 2 stk. smørrebrød  
240 kr.)  
Husk penge til drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 

 
Tur nr. N19-33  
Stevns Klint og Magleby Kirke 
Tirsdag den 21. maj kl. 10.00-16.00  
Vi kører til Stevns Klint via de små byer og nyder den smukke natur. 
Stevns er en halvø med en flot og spændende kystlinje, nemlig 15 
kilometer lang og med op til 41 meter høje klinter. Her kan man få 
gode naturoplevelser. Vi besøger Store Heddinge Kirke, som ikke ligner 
nogen anden dansk kirke, med det kvadratiske kor og det ottekantede 
skib, samt det særprægede paraplyloft.  
Magleby Kirke er en fin lille kirke med udskårne og bemalede 
kirkebænke. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur N19-34 
Miniferie ved Kalundborg 
Fredag den 24. kl. 10.00 til lørdag den 25 maj kl. 17.00                   
1. dag: 

Forårets Miniferie går denne gang til Zleep Hotel i Kalundborg. 
Med hotellets fantastiske beliggenhed bør man unde sig selv en tur ned 
til vandet. 
Vi spiser frokost på Hedeland Golfklub, og derefter kører vi videre mod 
hotellet med ophold ved Vor Frue Kirke i Kalundborg. 
Vi ankommer til hotellet kl. ca. 15.00, hvor der vil blive serveret kaffe. 
Derefter er der fri til afslapning til kl. 18.00 hvor vi mødes til en 
2 retters menu, med efterfølgende kaffe og hygge indtil sengetid. 
 
2. dag: 

Vi mødes igen til morgenkaffe kl. 08.00. Efter morgenmaden pakker vi 
bilerne og kører til Røsnæs Vingård. Her er der mulighed for at købe 
noget godt til ganen. 
Derefter kører vi videre til en lidt sen frokost (varm ret) m/ 
efterfølgende kaffe, som vi indtager på Bromølle Kro. 
Derefter går turen mod København, hvor vi forventer at være omkring 

kl. 17.00. 
Turens pris 1450 kr. der dækker 1 overnatning m/morgenmad, 
2 x frokost samt middag og kaffe. 
Husk penge til drikkevarer. 

https://www.google.dk/maps/uv?hl=da&pb=!1s0x464d0aa5f82bd9df:0xc78eb6fabfbd9193!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNhf2EMRyN3CrJ_SBNX5Wuyfgql0tet3PWGOGlv%3Dw485-h160-k-no!5szleep+kalundborg+-+Google-s%C3%B8gning&imagekey=!1e10!2sAF1QipNhf2EMRyN3CrJ_SBNX5Wuyfgql0tet3PWGOGlv&sa=X&ved=2ahUKEwjqscj1vqngAhWCCywKHVmzDzQQoiowCnoECAUQBg
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Tur nr. N19-35 
Nivågaard 
Onsdag den 29. maj kl. 10.00-16.30 
Vi kører en smuk tur ad de små veje op til Nivågård, hvor der er 
lejlighed til at se udstillingen om William Morris (1834-1896) den 
kendte engelske kunstner, designer og kunsthåndværker. 
Han er nok mest kendt for sine fantastiske tapeter, tekstiler og 
broderier, men han var samtidig ivrig fortaler for modstanden mod 
tidens stigende masseproduktion og overforbrug. 
Ud over udstillingen kan vi også beundre haven med dens mange 
rododendronbuske. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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         Anden del af programmet 

 
Her finder du ture som, køres i  

juni og juli 2019  

du kan tilmelde dig til: 
 

 2 ture og 

 3 ture på venteliste 
 

Tilmelding: 

 
Torsdag 16. maj 2019 

 

kl. 10.00-13.00 
 

Telefon: 41 94 88 02 
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Tur nr. N19-36  
Aftentur  

Tirsdag den 4. juni kl. 16.30-21.00 
Vi kører til Lille Kongelund Kro for at spise aftensmad. 
Her kan man bl.a. får stegt flæsk med persillesovs. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. N19- 37 **   
Klintholm Havn og Møns Klint 

Fredag den 7. juni kl. 10.00-16.30 
Vi kører til Klintholm Havn, hvor vi spiser frokost. Efter frokost kører vi 
til Møns Klint, hvor der vil være lejlighed til at nyde den flotte udsigt. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere 
 
 
Tur nr. N19-38 
Aftentur 
Onsdag den 12. juni kl. 16.00-21.00 

Vi tager en tur ud til Lyngby, hvor vi efter en lille tur i omegnen skal spise 
til middag på familierestauranten Gordion. 
Efter et par hyggelige timers samvær kører vi tilbage til byen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 

https://www.tripadvisor.dk/LocationPhotoDirectLink-g189541-d789917-i220978472-Restaurant_Klubben-Copenhagen_Zealand.html


Nørrebro  April. Maj. Juni. Juli 2019 

15 

 

 
 
Tur nr. N19-39 
Bakken 
Tirsdag den 18. juni kl. 10.00-16.00 

Vi kører ud og spiser frokost på Bondestuen. 
Derefter går vi en tur og ser ind i matadorbyen. 
Måske finder vi et sted at få en lille én eller en 
kop kaffe, inden turen går tilbage til byen. 
Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

                  
Tur nr. N19-40 
Enø 

Fredag den 21. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører forbi Vallø Slot, gennem Hesede skov, hvor vi passerer Villa 
Galina, videre gennem små landsbyer og forbi Næstved, inden vi når 
frem til Karrebæksminde med den berømte klapbro til Enø. Vi spiser 
frokost på kroen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N19-41 
Rundt om Roskilde 
Onsdag den 26. juni kl. 10.00-16.00 
Vi kører ad småvejene ned til egnen omkring Lejre og Roskilde. 
Udover at nyde det smukke landskab, finder vi et godt sted at spise 
frokost. 
Efter frokost kører vi til Frellsen Chokolade, ser på fremstillingen og 
redder os sikker et par smagsprøver.  

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N19-42 
Fugleparken 
Tirsdag den 2. juli kl. 10.00-16.00 
Vi bruger dagen i fugleparken i Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder. 
Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + entré 120 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. N19-43 
Landbomuseet Lundekrog 
Fredag den 5. juli kl. 10.00-16.00 
I dag skal vi besøge Jens og Marie Halm. 
Jens og Marie er to halmdukker der står og byder os velkommen 
Til deres firlængede gård. Vi ser på landbrugsredskaber fra 
1840-1950. Der er husgeråd, broderier, bondemøbler og dragter. 
Børstenbinder, karetmager, en købmandsbutik årgang 1940,  

skolestue og m.m. 
Der er masser, at se på både ude og inde 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entré 50 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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N19-44**       
Søndagstur 
Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm 
Søndag den 7. juli kl. 10.00-17.30 
Tag med på en nostalgisk tur tilbage til en tid, da vi alle stadig var 
unge og kunne huske hvad en” omstigning” var. 

Fra parkeringspladsen kører man i sporvogn direkte til museet, hvor 
man kan stige ombord i de udstillede vogne og busser. Man kan også 
tage en tur med vognene ud i skoven til endestationen, hvor der kan 
købes en forfriskning, inden man kører videre. 
Vi kan desværre ikke medtage kørestole, men er man nogenlunde 
selvhjulpen har man, med lidt hjælp, virkelig mulighed for en god og 
nostalgisk oplevelse. 
Inden besøget spiser vi et par stykker mad på den nærliggende 
golfklub. 
Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + entré 120 kr.) 

Husk penge til mad og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. N19-45  

Orø via Holbæk 
Onsdag den 10. juli kl. 10.00-17.30 
Vi tager over Roskilde til Holbæk. Her tager vi færgen til Orø, en dejlig 
sejltur der tager ca. 30 minutter. Vi spiser frokost på den ny-
renoverede Orø Kro. 
Efter frokost tager vi en kort rundtur på øen, før vi atter tager færgen 
tilbage til Holbæk og vender tilbage til byen. 
Turens pris 105 kr. (tur 50 kr. + sejltur 55 kr.)  

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
 

Tur nr. N19-46  
Frokosttur Rungsted Havn 
Onsdag den 24. juli kl. 11.00-16.00 

Vi kører op ad strandvejen til Rungsted havn, hvor vi skal spise frokost     
På The Captain med deres gode mad og dejlige udsigt over alle bådene. 
Efter et par timers samvær kører vi retur til byen. 
Turens pris 50 kr.  

Husk penge til aftensmad og drikkevarer. 



Nørrebro  April. Maj. Juni. Juli 2019 

19 

 

 
                           

 

 
 
 
 

 
Næste program udsendes sidst i juni 2019 

 

         
 
 
  
 

                                     
 

                               God Sommer 
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             Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
       

 

              
 

 


