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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 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 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 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 

Vent
e 
Liste 

                                                Program 1. del 

N19-72 03-12 Julefrokost Ringsted    

N19-73** 06-12 Møllebækkens Købmandsgård    

N19-74 11-12 Julefrokost Lynge Kro    

N19-75 17-12 Aftentur Den Kinesiske Mur    

N19-76 20-12 Greve Museum    

N20-01 08-01 Aftentur Gordion    

N20-02 14-01 Cirkusmuseet    

N20-03 17-01 Eftermiddagstur Bella Sky    

N20-04 22-01 Nivaagaard Malerisamling    

N20-05 28-01 Tur i omegnen    

N20-06 31-01 Ud i naturen    

Program 2. del 

N20-07 05-02 Torvedag i Køge og Spangsberg    

N20-08 11-02 Røde Kors i Hørsholm    

N20-09 14-02 Nordsjælland    

N20-10 19-02 Frokosttur Sct. Peder    

N20-11 25-02 Cafe Samsø    

N20-12 28-02 Outlet i Ringsted    

N20-13 01-03 Søndagstur Sct. Hans Have    

N20-14 04-03 Ledøje Kirke    

N20-15 10-03 Jesus Kirken    

N20-16 13-03 Arken i Ishøj    

N20-17 18-03 Gilleleje    

N20-18 24-03 Aftentur Nyboders Køkken    

N20-19 27-02 Cafe Charlie Frederiksværk    
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         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 94 88 02 
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Tur nr. N19-72 
Julefrokost i Ringsted 
Tirsdag den 3. december kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Ringsted og besøger Sankt Bendts kirke. Derefter spiser vi frokost på 
Rådhuskroen. 

Her har vi aftalt en gunstig pris med stedet, hvor vi får den helt store julebuffet, 
inkl. risalamande og kaffe. 

Turens Pris 200 kr. (tur 50 kr.+150 kr. for buffet) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 

Tur N19-73**  
Møllebækkens Købmandsgård. 
Fredag den 6. december kl. kl. 10.00–16.00 
Vi kører en tur til Karlslunde og besøger Møllebækkens Købmandsgård som både  

er butik og levende museum. Som i gamle dage er der tid til at tale med hver 
enkelt kunde, og mulighed for at gå på opdagelse i en række særligt udvalgte 

gourmet- og kvalitetsprodukter. Vi spiser i en af havnene. 

Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 

Tur nr. N19-74          
Lynge Kro Julefrokost 
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 225,00 kr. (tur 50 kr. + buffet 175 kr.) 
Husk penge til 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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Tur nr. N19-75  
Aftentur Den Kinesiske Mur 
Tirsdag den 17. december kl. 16.30 -21.30 
Vi spiser på Den Kinesiske Mur på Amager. De har stor buffet samt menukort. Når 
maven ikke orker mere mad, kører vi til Angolavej og ser den smukt julepyntede 

vej. 

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

 
Tur nr. N19-76   

Greve Museum 
Fredag den 20. december kl. 10.00–15.30 
Der er pyntet op til jul, som man gjorde i gamle dage, i det gamle stuehus på 
Greve Museum, så det må vi ud og opleve. Efter besøget finder vi et godt sted til 

vores frokost. 

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

       
 
 

 
                   God Jul                og             Godt Nytår 
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Tur nr. N20-01         
Aftentur til Gordion i Lyngby 
Onsdag den 8. januar kl. 16.30-21.00 
Vi kører en tur til Lyngby for at spise til aften på den hyggelige restaurant Gordion, 
hvor spisekortet tilbyder noget godt for enhver smag. 

Efter et par timers hyggeligt samvær kører vi retur til byen. 

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N20-02 
Cirkusmuseet 
Tirsdag den 14. januar kl. 10.00-15.30 
Træd ind i udstillingen og kom bag den forunderlige cirkusverden. Museet har 

Nordeuropas største samling af sin art med over 110.000 forskellige effekter. Vi 
kører også en tur rundt i Avedørelejren, der nu er omdannet til private boliger. 

Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr.+ entre 60 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N20-03              
Eftermiddagstur Bella Sky 
Fredag den 17. januar kl. 13.00-16.30 
Med sine 23 etager rager hotellet godt op i Ørestaden. Vi drikker kaffe  

på øverste etage, mens vi nyder udsigten over byen og helt til Sverige. 

Turens pris 50 kr.  
Husk penge til kaffe og kage.  
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Tur nr. N20-04           
Nivaagaard Malerisamling 
Onsdag den 22. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Nivå for at se udstillingen: Kunstnerbrødre. 

L.A. Ring og H.A. Brendekilde. 
I deres malerier skildrer de på ærlig vis livet på landet, som de kender indefra. 

Fælles for dem begge er deres sociale engagement. De skildrer livet, arbejdet og 

døden på landet blandt de fattigste, hvor de er vokset op, og motiverne udgør 
nogle af de bedste eksempler på realismen i dansk billedkunst i perioden 1880-

1920. 
Inden besøget spiser vi frokost et godt sted. 

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

 

 
Tur nr. N20-05 
Tur i omegnen 
Tirsdag den 28. januar kl. 10.00-15.30 
Vi kører en tur i omegnen af København og spiser vores frokost  
hos Esthers spisehus i Hellerup. 

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

 
 

Tur nr. N20-06 
Ud i naturen 
Fredag den 31. januar kl. 10.00 – 15.30 
Vi kører en tur ud i landskabet, måske i sne måske i sol.  

Vi ser på vejret og planlægger ud fra det. Hyggeligt skal det nok blive. 
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  

februar og marts 2020  
du kan tilmelde dig til: 

 

 2 ture og 

 3 ture på venteliste 

 

Tilmelding: 

 

Torsdag 16. januar 2020 
     

                  kl. 10.00-13.00 
  

               Telefon: 41 94 88 02 
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Tur nr. N20-07 
Torvedag i Køge og Spangsberg Chokolade 
Onsdag den 5. februar kl. 10.00-17.30 
Vi tager en tur til Køge og markedet på torvet med dets gode udvalg af alverdens 
ting. 

Efter besøget på torvet finder vi et sted at spise frokost, og efterfølgende besøger 

vi på hjemvejen et af favoritstederne: Spangsberg Chokolade. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. N20-08       
Røde Kors Hørsholm 
Tirsdag den 11. februar kl. 10.00-15.30 
Vi besøger Røde Kors butikken, og måske finder vi lige det, vi ikke vidste vi 

manglede. Derefter spiser vi frokost i Hørsholm Center og måske bliver der  
også tid til at "snuse" lidt. 

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N20-09 

Nordsjælland 
Fredag den 14. februar kl. 10.00-16.00 
Ad strandvejen kører vi mod nord, ser om der er is på vandet og havner i 

Humlebæk, hvor vi skal spise vores frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N20-10 
Frokosttur Sct. Peder 
Onsdag den 19.februar kl. 10.00-15.00 
Vi kører en tur til Nordhavnen og ser på alt det nye byggeri,  
og forandringerne der er sket i hele området. 

Derefter kører vi til Hellerup for at spise frokost på Sct. Peder. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. N20-11      
Cafe Samsø 
Tirsdag den 25. februar kl. 11.00-16.00 

Vi spiser på Café Samsø på Østerbro. 

Caféen er en hyggelig og godt besøgt frokostrestaurant. Derefter kører vi en tur  
i det nye Nordhavn. 

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N20-12 

Outlet I Ringsted 
Fredag den 28. februar kl. 10.00-17.00 
Vi kører til Outlet i Ringsted. Ringsted Outlet er Danmarks største outlet-by med 

mange mærkevarer, og altid med 30-70 % besparelse i forhold til vejledende 

priser. 
Undervejs finder vi et sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. N20-13       
Søndagstur 

Søndag den 1. marts kl. 10.30-15.30 
Vi kører en tur til Roskilde og besøger Sankt Hans have. Haven har kun åbent i 

weekenderne, så her får vi chancen for at nyde den og spise vores mad der.  

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

 

Tur nr. N20-14        
Ledøje Kirke 
Onsdag den 4. marts kl. 10.00-16.00 
Vi kører en tur til Ledøje-Smørum for at se en af de mere mærkværdige 

middelalderkirker på Sjælland. 
Ledøje Kirke, som man mener har hørt til et nu forsvundet herresæde, har en 

en usædvanlig arkitektur, idet den har to etager. Fra den øverste etage kan man 
kikke ned til underetagen. Øverste etage har muligvis været til herskabet. 

Efter besøget kører vi en tur gennem den smukke egn omkring Ganløse og Buresø. 
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. N20-15 
Jesuskirken 
Tirsdag den 10. marts kl. 9.30-15.00 
Vi besøger den særprægede kirke i Valby. 
Kirken er bygget som et mausoleum til brygger Carl Jacobsen og hans familie. 

I krypten under kirken står familiens sarkofager. Efter frokost kører vi en tur i 
Carlsberg byen. 

Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
Tur nr. N20-16 
Arken i Ishøj 
Fredag den 13. marts kl. 10.00-17.00 
Vi skal i dag se udstillingen på Arken. Inden vi besøger Arken finder vi  

et rart sted at spise frokost. 
Ved velvilje fra Arken har brugere af Turtjenesten gratis adgang. 

Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. N20-17 
Gilleje 
Onsdag den 18. marts kl. 10.00-17.00 
Vi kører en tur til et af vores favoritsteder Gilleleje. 

Efter frokost bliver der lejlighed til eventuelt at købe lidt fisk på havnen,  

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. N20-18 
Aftentur 
Tirsdag den 24. marts kl. 16.30-21.00 
Vi kører en tur ind til byen for at spise på restaurant Nyboders Køkken,  
der serverer mad som i gamle dage. 

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

 
Tur nr. N20-19 
Cafe Charlie 
Fredag den 27. marts kl. 10.00-16.00 

Vi kører til Frederiksværk i Nordsjælland og spiser frokost på café Charlie. 
Herefter kan vi gå en tur i den hyggelige gågade, hvis vejret tillader det. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Næste program udsendes sidst i marts  
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         Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

             uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 

 

                   
       

 
 


