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Telefon- og Turtjenestens program for 

 

Valby 

 

August, september, oktober og november 

2022 
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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  

Onsdag d. 13. juli 2020 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 

Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms. Læg 

dit navn og telefonnummer på vores telefonsvarer, og vi ringer 

tilbage.  
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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. 

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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Tur.nr. Dato Destination Ønsk

er 

Tilmeldt Venteliste 

Program 

V22-36 1. aug. Karrebæksminde 
og Enø 

   

V22-37 15. aug. Sandskulpturer 
Hundested 

   

V22-38 18. aug. Sejltur M/S 

Friheden 

   

V22-39 29. aug. Midtsjælland    

V22-40 1. sep. DieselHouse    

V22-41 12. sep. Bogø    

V22-42 15. sep. Hareskovene    

V22-43 26. sep. Helsingør    

V22-44 29. sep. Fakse kalkbrud    

V22-45 10. okt. Det kreative 
hjørne 

   

V22-46 13. okt. Aftenspisning Den 
Kinesiske Mur 

   

V22-47 24. okt. Møn Thorsvang 

museum 

   

V22-48 27. okt. Efterårstur    

V22-49 7. nov. Toksværd 
plantecenter 

   

V22-50 10. nov. Cafe Lindevang    

V22-51 21. nov. Anchers juleland    

V22-52 24. nov. Toksværd 
plantecenter 
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Tur nr. V22-36 

Karrebæksminde og Enø 

Mandag d. 1. august 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 at købe lidt ind hos Fiskehuset, eller brød fra 

Enøbageren. 

Turens pris er 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V22-37 
Sandskulpturfestival i Hundested 
Mandag d. 15 august kl. 10.00-17.00 

 
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. 
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Tur nr. V22-38 
Sejltur med ”M/S Friheden” 
Torsdag d. 18. august 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 vand 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 Fiskehuset 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  incl. 2 stk. 
smørrebrød 220 kr.) 
Drikkevarer kan købes ombord. 
 

  



 

 8 

 

 

 

Tur nr. V22-39 

Midtsjælland  

Vrangeskov og Haraldsted sø, Rådhuskroen i Ringsted 

Mandag d. 29. august kl. 10.00-16.30 

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 søbredden. Udsigten er enestående. 

Turens pris er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V22-40 
Diesel House 
Torsdag d. 1. september kl. 10.00–16.00 
 
Til lyden og lugten af arbejdende motorer kan vi i dette 
oplevelsescenter følge dieselteknologiens udvikling fra 
slutningen af 1800-tallet til nutiden. En udstilling i 3. etager, og 
der er elevator.  
Her kan vi opleve B&W skibsværfts udvikling i mere end 160 
år. Der er modeller af værftets mange skibe gennem tiderne og 
meget andet end diesel at opleve. Diesel House ligger i SV 
kvarteret, og vi bliver i byen og spiser frokost. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V22-41 
Bogø 
Mandag 12. september kl. 10.00-17.00 
 
Bogø er en ø i Storstrømmen mellem Sjælland og Falster som 

er forbundet med Sjælland via Farøbroen og en dæmning til 
Møn. 
Vi kører over Farøbroen til Bogø, og efter en lille tur rundt på 
øen finder vi et hyggeligt sted, hvor vi spiser frokost. På 
hjemturen tager vi over dæmningen til Møn og videre til 
Kalvehave. 
 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V22-42 
Løvfald i Hareskovene  
Torsdag d. 15. september kl. 10.00-16.00   
 
Efteråret er kommet, og de løvfældende træer står med deres 
mangfoldighed af gyldne farver. Vi kører gennem Hareskovene, 
både den lille og store. Undervejs finder vi et sted at spise 
frokost. På hjemturen besøger vi Stengårdens økologiske 
gårdbutik i Bregnerød, hvor der kan købes friske grøntsager.
  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V22-43 
Rådmand Davids hus i Helsingør 

Mandag d. 26. september 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 det 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.  
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Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

 

 
 
Tur nr. V22-44  

Faxe Kalkbrud 
Torsdag d. 29. september. kl. 10.00-17.00 

 
Vi kører ad smukke veje mod Sydsjælland, hvor vi skal se Faxe 
Kalkbrud. Hvis der er stemning, kan man gå en lille tur der. 
Når du går ned i kalkbruddet, befinder du dig på bunden af et 
63 mio. år gammelt hav. Her svømmede hajer, krokodiller og 
blæksprutter rundt mellem smukke koraller. Vi indtager 
frokosten på en restaurant nær Faxe Ladeplads. 
 
Turens pris 50 kr. (Entre til Geomuseum 80 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V22-45 

Det kreative hjørne 

Mandag d. 10. oktober kl. 10.00 -16.00 

 

Vi kører til Buerup ved Jyderup og besøger den gamle 

købmandsgård, der nu huser en gruppe kreative 

kunsthåndværkere og et træsko museum. Vi spiser frokost i 

nærheden. 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. V22-46 
Aftentur til rest. Den Kinesiske Mur 
Torsdag d. 13. oktober kl. 16.30 – 21.00 
 
Vi kører til Amager og spiser aftensmad på restaurant Den 
Kinesiske Mur. Der er en meget stor buffet med masser af 
lækre retter, men også a la carte retter og hyggelig stemning. 
Vi kører hjemad når alle er mætte. 

Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer.  
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Tur nr. V22-47 
Møn Thorsvang Samlermuseum  

Mandag d.24. oktober kl. 10.00 – 17.00  

 
Oplev dette skønne museum, hvor du kan se tilbage på de 
gode gamle dage. Gense de gamle butikker som ligger på rad 
og række og bugner af skønne ting fra gamle dage. Det findes 
også en lille butik, hvor man kan handle lidt. Frokosten 
indtages i Cafe Tot.  

 
Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. entré 60 kr.)  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V22-48 
Efterårstur til Haraldsted sø  
Torsdag d. 27. oktober kl. 10.00 – 16.30 
 
Lidt nord for Ringsted, ligger Haraldsted Sø, med en fantastisk 
natur. Søen er 5 km. lang og bugter sig gennem smalle 
passager. Den er på det dybeste sted 11 meter. Søen kendes 
også på de stejle skrænter tæt på bredden. På nordsiden ligger 

Vrangskov og Haraldsted skov, som er kendt for mordet på 
Knud Lavard. 
Vi regner med at spise på Rådhuskroen i Ringsted.  
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V22-49 
Toksværd Planteskole  

Mandag den 7. november kl. 10.00-16.00 
 
Vi kører til Næstved for at spise frokost. Mætte og glade tager 
vi derefter til Toksværd Planteskole for at se deres 
juleudstilling og købe hvad vi evt. mangler af juleting og 
planter. 

 
Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. V22-50 
Cafe Lindevang 

Torsdag 10. november kl. 11.00 – 15.00  
 
Turen går til Cafe Lindevang på Frederiksberg. 
De reklamerer med, at de er ”Københavns værste spisested”. 
Men det tror vi IKKE på.  

 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V22-51 

Anchers Juleland 

Mandag d. 21. november kl. 10.00 – 16.00. 

 

Vi 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 er 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. V22-52 

Toksværd Planteskole  

Torsdag 24. november kl. 9.30 – 16.00 
 
Vi kører til Næstved for at spise frokost. Derefter kører vi til 
Toksværd Planteskole og finder de fineste juleting, og måske 
det sidste til adventskransen og nyder deres juleudstilling. 
  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 

 

 

 


