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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 15. Juli 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. 
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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. 
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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 

N22-40 02-08 Sydhavns tippen og  

Frokost Café Syd 

  

N22-41 05-08 Sejltur med M/S Friheden   

N22-42 10-08 Malergården I Odsherred   

N22-43 16-08 Strids Mølle   

N22-44 19-08 Sandskulpturfestival i 
Hundested 

 

  

N22-45 24-08 Tegners Museum   

N22-46 28-08 Sct. Hanshospitals Have   

N22-47 30-08 Aftentur til Il Gabbiano   

N22-48 02-09 Midtsjælland   

N22-49 07-09 Frokosttur   

N22-50 08-09 

09-09 

Miniferie   

N22-51 13-09 Thorsvang samlermuseum   

N22-52 16-09 Kalundborg   

N22-53 21-09 Sorø akademi og Kirken   

N22-54 27-09 Tissø rundt   

N22-55 30-09 Nordsjælland Ninas Café   

N22-56 05-10 Engholmene   

N22-57 11-10 Aftentur Albertrossen   

N22-58 14-10 Rådmands Davids Hus   

N22-59 19-10 Aftentur   

N22-60 25-10 Frokost på Café Lindevang   

N22-61 28-10 Louisiana   

N22-62 02-11 Frihedsmuseet   

N22-63 08-11 Frokost på Kuskehuset   

N22-64 11-11 Reersø   

N22-65 16-11 Louisiana   

N22-66 22-11 Anchers Juleland   

N22-67 25-11 Sorø Silkegrønt   

N22-68 30-11 Silkegrønt i Sorø   
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Tur nr. N22-40 

Sydhavnstippen og frokost Cafe Syd 
Tirsdag den 2. august kl. 10.00-16.00 

I Sydhavnen ligger en lille naturperle, opstået på en gammel 

losseplads. Vi kører så langt ind på Tippen som muligt, og går så en lille 

tur for eventuelt at få lamaerne og fårene at se. Herude på Tippen har 

Københavns Kommune oprettet en hypermoderne genbrugsplads, som 

vi også skal se. 

Vi spiser frokost på Cafe Syd. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N22-41 

Sejltur med ”M/S Friheden” 
Fredag den 5. august kl. 10.00-16.00 

M/S Friheden er et hyggeligt skib, som ligger i Næstved havn. Ved 

kanalens udmunding åbner fjorden op for en naturskøn scene, hvor 

fuglelivet optræder, og hvor du kan se Karrebæk Kirke med den 

karakteristiske mølle i baggrunden. Fra fjorden sejler Friheden over det 

lave farvand Mellemgrunden, hvor kun få skibe kan sejle. Vi sejler forbi 

Gavnø Slot og fortsætter ud i den smukke Karrebæk Fjord mod 

Karrebæksminde, hvor der lægges til ved Fiskerhuset Enø. Her er der 

mulighed for at købe frisk fisk med hjem – inden turen går tilbage til  
Næstved.   
Turens Pris 270 kr. (tur 50. kr. sejltur og Smørrebrød 220 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
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Tur nr. N22-42** 
Malergården Odsherred  
Onsdag den 10. august kl. 10.00-17.00 
Sigurd Swane, som 1934 opførte Malergården ved Plejerup, har en 
særlig plads i Odsherredkunsten. På Malergården træder du ind i en 
tidslomme. Ind i et autentisk kunstnerhjem, hvor lysindfaldet og lugten 
i de gamle stuer er de samme som mødte og inspirerede kunstmaleren 
Sigurd Swane og hans familie. Her kan man møde Swanernes malerier i 
deres rette sammenhæng. Med Isefjorden lige uden for døren ønskede 

familien at skabe et fredfyldt, selvforsynende paradis. 
Inden besøget finder vi et sted at spise frokost.  
Turens pris 115 kr.( tur 50 kr. + entre 65 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N22-43 
Strids mølle 
Tirsdag den 16. august kl. 10.00-16.00 
Strids Mølle blev grundlagt af Valdemar Atterdag tilbage i 1300-tallet. 
Siden dengang har møllen været benyttet som vandmølle, og har været 
et sted med masser af liv og glade dage. 
Strids Mølle er en ud af fem vandmøller kaldet Kongens Møller, og er 
den af møllerne, der har fungeret i længst tid, nemlig helt indtil 1960. 
Møllen brændte i 1943, men blev genopbygget og fungerede som 
bageri og brødfabrik.  
Valdemar Atterdags gamle mølle danner rammerne for vores hyggelige 
traktørsted, bageri og mølleri. Her er alting lavet fra bunden og med 
stor passion og kærlighed. De råvarer vi ikke selv kan producere, 
udvælger og finder vi i lokalområdet. 
Bageriet tilbyder friskbagt rugbrød, møllebrød, sigtebrød og diverse 

lækre kager til at tage med hjem eller nyde i skoven. 
Frokosten spiser vi i traktørstedet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-44 
Sandskulpturfestival i Hundested 
Fredag den 19. august kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Hundested, hvor vi skal se de fantastiske sandskulpturer. 
Under åben himmel har kunsterne fået frie hænder til at fortolke vor 
tids ”mesterværker” fra kunstens verden. 
Inden vi tager på opdagelse i festivalen, finder vi et hyggeligt sted, hvor 
vi spiser frokost. 
Turens pris 105 kr. (tur 50 kr. + entre 55 kr.). 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

 
 
Tur nr. N22-45 

Rudolph Tegners museum 
Onsdag den 24. august 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. N22-46 
Sct. Hans Hospitals Have 
Søndag den 28 august kl. 10.00-15.00 
Vi går eller kører rundt i Hospitalers have og spiser frokost i Havens 
Cafe. Vi kører også en tur rundt om Vikingebådene. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. N22-47 
Aftentur til Il Gabbiano 
Tirsdag den 30. august 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 er 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N22-48 
Midtsjælland  
Fredag den 2. september kl. 10.00-16.00 
Vrangeskov med de forvredne bøgetræer har været et populært 
udflugtsmål for indbyggerne i Ringsted i mere end 150 år. Fra 1970 til 
2009 fik københavnerne en del af deres drikkevand fra Haraldsted Sø 
for foden af Vrangeskov. 
Vrangeskov og Haraldsted Sø ligger i en tunneldal fra sidste istid for ca. 

15.000 år siden. 
Ved P-pladsen lå tidligere det gamle Traktørsted indrettet i den gamle 
bygning, der tidligere også tjente til bolig for kildekonen. En sti går ned 
til søen og kilden. Kildevældet kan stadig ses ved søkanten. Udsigten er 
enestående. 
Bagefter kører vi til Rådhuskroen i Ringsted og spiser frokost.  
Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. N22-49 
Frokosttur 
Onsdag den 7. september kl. 10.00-16.00 
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 også penge til frokost og drikkevarer 
 
 

 

 
Tur nr. NV22-50 
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. 
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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. 
 

 
 
Tur nr. N22-51 
Thorsvang samlermuseum Møn 

Tirsdag 13. september kl. 10.00-16.00 
Tag med til Møn og få en unik oplevelse fra gamle dage. I den gamle 
fabrik er der nu indrettet museum med små butikker. Man kan blandt 
andet opleve banken, låsesmeden, lingeriforretningen, vin og tobak og 
mange andre små butikker. Vi spiser frokost på museets Café Tot, som 
byder på en dejlig buffet. 
Turens pris er 260 kr. (tur 50 kr. og entre 60 kr. 
+ frokost 149 kr.)  
Husk penge til drikkevarer 
 
 
Tur nr. N22-52 
Kalundborg 
Fredag den 16 september kl. 10.00-16.00 
Denne store og meget smukke kirke er byens vartegn. Den er bygget 
af Esbern Snares datter Ingeborg omkring 1220 af røde munkesten, 
som formodentlig er fragtet hertil fra Italien. Den er Nordeuropas 

eneste 5-tårnede kirke. Dens grundplan er et kors, hvor hver af de fire 
korsarme afsluttes af et tårn, og det femte rejser sig over kirkens 
midtpunkt.  
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-53 
Sorø Akademi og Klosterkirken 
Onsdag den 21. september. 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 også penge til frokost og drikkevarer. 

  

https://www.google.com/search?sa=G&hl=da&tbs=simg:CAQSmgIJM23kM0XLowIajgILELCMpwgaOgo4CAQSFPUM6jO7OMklgzKKK5kQqTrEA6IwGhrpRE57C_1aKxH8snVgecq38pmHIVyjFFQ_1xDSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgSCyrfVDAsQne3BCRquAQolChJwaG90b2dyYXBoaWMgcGFwZXLapYj2AwsKCS9tLzAxZDA3dAogCg1waWN0dXJlIGZyYW1l2qWI9gMLCgkvbS8wNnozN18KHwoMcm9vZiBzaGluZ2xl2qWI9gMLCgkvbS8wN3F5MmcKGAoGcGFyaXNo2qWI9gMKCggvbS8wNXdxdgooChVtZWRpZXZhbCBhcmNoaXRlY3R1cmXapYj2AwsKCS9tLzAxaHQxcgw&sxsrf=ALiCzsZmXdk4rtJtBoHc_3J-28jgPtB9GA:1655035961721&q=sor%C3%B8+klosterkirke&tbm=isch&ved=2ahUKEwityNq08af4AhXBmIsKHZGuBLAQwg4oAHoECAEQMg
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Tur nr. N22-54 
Tissø rundt 
Tirsdag den 27. september kl. 10.00-17.00 
Tissø er en ferskvandssø i Vestsjælland nær Sæby. Søen 
gennemstrømmes af den vandrige Halleby Å fra Åmosebassinerne. Via 
åens nedre løb er der afløb til Storebælt. Langs søens bredder er 
vanddybden ikke over ca. 1 m. Men ca. 250 m ude, går det ret brat ned 
til 10-12 m. Søen er dannet som et dødis-hul. Søen er 12,3 km2. 
Frokosten spises på Café Liv i Høng. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N22-55 
Nordsjælland Ninnas naturcafe 

Fredag den 30. september  
Vi kører en tur til Allerød og besøger Ninnas naturcafe. Cafeen ligger 
omkranset af en dejlig natur. Den rummer en del kunst og også en lille 
butik. Vi spiser frokost i cafeen og drikker evt. også kaffe/kage. 

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

 
Tur nr. NV22-56 

Engholmene og Super Marco 

Onsdag den 5. oktober kl. 10.00-16.00 

Vi kører en tur ud til Engholmene, som er en helt ny bydel beliggende i 
Kongens Enghave bag ved Ørstedsværket. Den består af 11 forskellige 
boligøer omsluttet af kanaler på alle sider. 

Den ligger i et område, som bærer på en stærk kulturhistorie og det 
kan stadig ses og mærkes. Flere steder møder man historien i form af  
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bevaringsværdige bygninger og levn, fra dengang her var fiskerihavn 
og industri. 

Mange vil måske genkende Pakhuset fra Olsen Banden filmene og 
endvidere er det gamle Druknehus fra 1800- tallet blevet genopført.   
Vi får også tid til at besøge Danmarks største italienske supermarked 
Super Marco med et imponerende udvalg af delikatesser og fristelser 
fra Italien.  

Undervejs finder vi et sted at spise frokost. 

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

 
 
 
 
 
Tur nr. N22-57 
Aftentur Albatrossen 
Tirsdag den 11. oktober kl. 16.30-21.00 
Vi kører til Brøndby Havn, hvor vi spiser vores aftensmad og nyder 
udsigten over vandet medens vi hygger os nogle timer sammen 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til mad og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-58 
Rådmand Davids Hus i Helsingør     
Fredag den 14. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi kører nordpå ad Strandvejen mod Helsingør og spiser smørrebrød i 
Rådmand Davids Hus.                                                           
RÅDMAND DAVIDS HUS er et af de oprindelige gamle Helsingørhuse, 
opført i 1694 af Rasmus David Mellvin. Huset er usædvanligt velbevaret 
med mange originale detaljer. Selv om det er svært at forestille sig i 
dag, lå huset dengang ned til strandkanten – og under kældergulvet er 
der fundet rester af svært drivtømmer, som formentlig stammer fra 

Chr. IV’s lappegrundsfort nord for Kronborg. Rasmus David Mellvin var 
søn af en skotsk indvandrer, og der er derfor ikke uden ironi, at der 
også er fundet et par af de kanonkugler, som den engelske flåde skød 
mod byen, da den passerede forbi i 1807 efter at have bombarderet 
København og bortført den danske flåde.                                    
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N22-59 
Aftentur 
Onsdag den 19. oktober kl. 17.00-21.00 
Vi tager en tur ud i Københavns omegn og finder et godt sted at 
spise middag. Efter et par timers hyggeligt samvær kører vi tilbage til 
byen igen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-60 
Frokost på Cafe Lindevang 
Tirsdag den 25. oktober kl. 11.00-15.00 
Café Lindevang er stedet, hvor man får god, gammeldags, traditionel 
dansk mad. De er især kendt for deres dejlige smørrebrød til frokost. 
Det er store stykker, så pas på ikke at bestille for meget. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 
 
Tur nr. N22-61 
Louisiana 
Fredag den 28. oktober kl. 10.00-16.00 
Vi skal besøge Knud w. Jensens villa, som han købte af Hofjægermester 
Alexander Bruun. Villaens navn er Louisiana og er i dag et museum for 
moderne kunst, natur og arkitektur i et enestående samspil. Vi finder et 
godt sted at spise frokost. Der er gratis entre for Røde Kors. 

Ved velvilje fra Louisiana har brugere fra Turtjenesten gratis 
adgang. Vi siger mange tak. 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N22-62 
Frihedsmuseet 
Onsdag den 2. 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. N22-63 
Frokost på Kudskehuset 

Tirsdag den 8. november kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Midtsjælland, nærmere bestemt Jystrup, her ligger 
Kudskehuset, som i gamle dage var varmestue 
for kudske, der kørte herskaber til visit på Skjoldenæsholm 
gods. 

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



Nørrebro                                                                                August. September. Oktober. November 2022 

17 

Tur nr. N22-64 
Reersø 
Fredag den 11. november kl. 10.00-17.00 
Reersø var oprindelig en ø afskilt fra Sjælland. Reersø By emmer 
af original landsbyidyl med sine stråtækte huse, Den gamle Kro og 

de smukke gamle gårde fra 1700-tallet. 

Reersø er kendt for sit specielle kunstnermiljø og de haleløse katte. 

Vi ser os omkring og spiser en god frokost på Reersø Kro. 

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

 
 

 
Tur nr. N22-65 
Louisiana 
Onsdag den 16. 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. 
 
 
 
 
 
  

https://www.google.com/search?sa=G&hl=da&tbs=simg:CAQS_1QEJEQDsDmbnbJQa8QELELCMpwgaOAo2CAQSEnu0KfY00hq8G-4n4yv6JcUgYBoanpbMUocLil6CUuXQ5KAogzvflsVbQ_1YAtQ8gBTAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEFoeb3QwLEJ3twQkakwEKGQoHbGVpc3VyZdqliPYDCgoIL20vMDRnM3IKHQoKc3RhdGUgcGFya9qliPYDCwoJL20vMDIxa3J2ChkKBnN0YXR1ZdqliPYDCwoJL20vMDEzXzFjCiMKEGJyb256ZSBzY3VscHR1cmXapYj2AwsKCS9tLzAxeXg4NgoXCgR5YXJk2qWI9gMLCgkvbS8wNDlfM3YM&sxsrf=ALiCzsZM4rVjZ6asTHGOKjNUZcqIWsU4iA:1655035682191&q=louisiana+museum+of+modern+art+denmark&tbm=isch&ved=2ahUKEwj4xrWv8Kf4AhXE_CoKHeX0BjcQwg4oAHoECAEQMg
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Tur nr. N22-66 

Anchers juleland 

Tirsdag den 22. november kl. 10.00-16.00Vi kører til eventyrlig 
julestue i Anchers juleland i Greve. Dette havecenter er et af Danmarks 
største, og vi finder masser af nisser i alle størrelser og stilarter, dejlige 
juleblomster samt et kæmpe udvalg af smukke kreative 
juledekorationer i forskellige prislag samt mange forskellige gaveideer. 
Vi spiser frokost, måske i en nærliggende havn. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. N22-67 
Sorø Silkegrønt 
Fredag den 25. november kl. 10.00-16.00 
Silkegrønt er Danmarks største specialforretning med kunstige 
blomster, fremstillet så smukt, at man ofte må helt hen og røre ved 
dem for at forvisse sig om, at de nu også er kunstige. På dette 
tidspunkt vil der være mange juleblomster og dekorationer, og du får 
måske en idé til, hvordan du kan glæde en anden, eller du finder en 
blomst, der kan pynte i din egen stue år efter år. 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N22-68 
Silkegrønt i Sorø 
Onsdag den 30. november kl. 10.00-17.00 
Silkegrønt i Sorø er Danmarks største specialbutik for kunstige 
blomster, planter og træer. 
Vi besøger butikken og bliver inspireret af alle deres flotte dekorationer, 

farvestrålende blomster og brugskunst.  
Hvis man får lyst til at fremstille sin egen dekoration har Silkegrønt alt 
hvad man skal bruge.  
Inden besøget finder vi et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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        Næste program udsendes sidst i Oktober 
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         Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

             uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


