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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
Dagen 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
Du tilmelder dig turene ved at ringe til Røde Kors Hovedstaden på
nedenstående telefonnumre på følgende måde:
Tilmelding til ture i det nye program begynder
Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 10.00 - 13.00
På telefon 41 96 11 00 – som er en telefonsvarer. I vil blive
ringet op i den rækkefølge, opkaldet er registreret.
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 10.00, bliver ikke registreret.
Herefter kan du tilmelde dig ture alle hverdage kl. 9.00 – 12.00 på
telefon 41 27 39 97
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Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms. Læg dit navn
og telefonnummer på vores telefonsvarer, og vi ringer tilbage.
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.
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 tidspunkt, hvor vi bestræber
os på, at den sidste deltager er blevet sat af ved sin gadedør.
Bestillingsliste
På næste side kan ønskerne markeres inden tilmeldingen.
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste.
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Dato

Destination

Ønsker

Tilmeldt

Venteliste

Program
V22-19
V22-20
V22-21
V22-22
V22-23
V22-24
V22-25

11. april
25. april
28. april
9. maj
12. maj
23. maj
9. juni

V22-26 20. juni
V22-27 23. juni
V22-28 4. juli
V22-29 7. juli

Forårstur
Gilleleje
Holmegaard Værk
Rungsted Kro
”M/S Friheden”
Ringsted
Birkegårdens
Haver
Ud i det blå
Sydhavnstipperne
Røde Kors butik
Hørsholm
Ballerup Museum
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Programmet

Her finder du ture, som køres i april, maj, juni og juli
2022
Du kan tilmelde dig til:
3 ture og
3 ture på venteliste
Tilmelding:
Tirsdag d. 15. marts 2022
Kl. 10.00-13.00
Telefon: 41 96 11 00
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Tur nr. V22-19
Forårstur
Mandag d. 11. april kl. 10.00 – 16.00

Vi kører ud i det blå op ad Strandvejen. Vi ser hvem, der ved mest om,
hvor de kendte, rige og berømte bor. Så læs endelig godt i ugebladene.
Vi håber på godt vejr, og vi finder et hyggeligt sted til frokost - måske i
nærheden af Helsingør.
Turens pris er 50 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
Tur nr. V22-20
Gilleleje
Mandag d. 25. april kl. 10.00 – 16.00

I dag skal vi en tur til Nordsjælland, hvor vi skal spise frokost i
Gilleleje. Der er sikkert også mulighed for at købe lidt frisk fisk med
hjem fra havnen.
Turens pris er 50 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
6

Valby

April, maj, juni og juli 2022

Tur nr. V22-21
Holmegaard Værk
Torsdag d. 28. april kl. 10.00 – 16.00

Vi skal besøge Holmegård Værk, som ligger i det gamle
Holmegaard Glasværk. I udstillingen ”Glasværket” kommer vi helt tæt
på livet som glasarbejder på Holmegaard. Oplev bl.a. 42.000
Holmegaard glas, 6.000 Kälergenstande, et arbejdende
glaspusterværksted og 10.000 års kreativitet – det hele samlet under
et tag.
Vi spiser frokost på Holmegaard.
Turens pris er 200 kr. (tur 50 kr. + entre 150 kr.)
Med ældresagen er entreen 125 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. V22-22
Rungsted kro
Mandag d. 9. maj kl. 10.30 – 15.30

Der har været en kro i Rungsted igennem århundreder. Den ældste
skriftlige kilde om kroen er fra begyndelsen af 1500 tallet. Rungsted
Kro er blandt de 41 kroer i landet, der må kalde sig kongekronekro. Det
må man når man har haft et kongeligt privilegium, og når bygningerne
fremstår som mindst 106 år gamle og er godkendt i Rigsarkivet.
Turens pris er 50 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. V22-23
Sejltur med ”M/S Friheden”
Torsdag d. 12. maj kl. 10.00 – 16.30

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 er 330 kr. (tur 50 kr. + sejltur 280 kr. inkl. 2 stk.
luksus smørrebrød)
Drikkevarer kan købes billigt ombord
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Tur nr. V22-24
Ringsted
Mandag d. 23. maj kl. 10.00 – 16.00

Vi kører til Ringsted og spiser frokost på Rådhuskroen. Derefter kører vi
en dejlig tur og nyder landskabet.
Turens pris er 50 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. V22-25
Birkegårdens Haver
Torsdag d. 9. juni kl. 10.00 – 16.30

Birkegården var et lille husmandssted, som 1970 blev købt med henblik
på at lave en oplevelseshave.
I dag består Birkegården af en dansk/engelsk have med tusindvis af
løgplanter og rododendron i mange farver. I klosterhavens højbede
oplever man krydder-sanse-dufte-føle samt lægeurter, og der er en
nyanlagt permahave. Endvidere er der egeskov og kunstnerhave, hvor
der er udstillet skåle og krukker. I en lille butik kan der købes
gaveartikler og blomster m.m.
Vi spiser frokost i cafeen i haven.
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entre 100 kr.)
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. V22-26
Ud i det blå
Mandag d. 20. juni kl. 10.00 – 16.00

Turen går gennem Midtsjælland, hvor vi ser, om vi kan finde nogle af
sommerens fine blomster. Vi finder et sted, hvor vi kan nyde frokosten.
Turens pris er 50 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. V22-27
Sydhavnstippen og frokost på Cafe Syd
Torsdag d. 23. juni 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 er 50 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. V22-28
Røde kors butik Hørsholm
Mandag d. 4. juli kl. 10.00 – 16.00

Vi besøger Røde Kors Butikken, og derefter spiser vi i Hørsholm
Centret. Der bliver også tid til at snuse lidt, inden vi kører hjem igen.
Turens pris er 50 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. V22-29
Ballerup Museum
Torsdag d. 7. juli kl. 10.00 – 16.00

Ballerup Museum er en del af det charmerende landsbyliv i Pederstrup.
På museet kan du opleve Ballerups historie, landboliv samt historien
om storfyrstinde Olga og andre immigranter i Ballerup. Der er også
skønne historiske haver. Prydhaven, krydder-, duft- og humlehaven er
også et besøg værd.
Efterfølgende besøger vi Konditorgårdens Traktørsted i Store Peders
Hus, hvor vi spiser frokost.
Turens pris er 50 kr. - entre gratis
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere
uden uvurderlig økonomisk støtte fra
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