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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 mini-busser. Når dagens tur er slut, bliver du 

sat af igen ved din gadedør. 
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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: 

 

Onsdag d. 13. nov. 2019, kl. 10.00-13.00 på telefon:       

41 96 11 00 

 

Indtal kun én besked med navn og telefonnummer, så 

ringer vi tilbage. 

 

Telefonbeskeder indtalt før kl. 10.00 bliver ikke registreret. 

 

Anden del af programmet: Her kan du tilmelde dig på to 

ture i februar og marts 2020 plus tre ture på venteliste. 

Dette gør du på tilmeldingsdagen: 

 

Onsdag d. 15. Jan. 2020, kl. 10.00-13.00 på telefon:  

41 96 11 00 

 

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, så ringer vi tilbage. 

 

Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 
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Praktisk information 

 

Gangbesværede   = **               = * 

Ture markeret med * er ikke egnede for kørestolsbrugere, 

rollator-brugere og meget gangbesværede. 

Ture markeret med ** er ikke egnede 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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Bestillingsliste for Valby december 2019, januar, februar og marts 2020 

Tur.nr Dato Destination Ønsker  Tilmeldt Venteliste 

Program 1. del 

V19-88 2. december Møllebækkens 
Købmandsgård 

   

V19-89 3. december Julefrokost 
Rådhuskroen 
Ringsted 

   

V19-90 5. december Jul i Tivoli    

V19-91 12. december Aftentur julepyntede 
huse 

   

V19-92 16. december Aftentur 
Birkegårdens haver 

   

V19-93 17. december Nisseland i Mørkøv    

V20-01 9.januar Bruun Rasmussens 
hus i Nordhavn 

   

V20-02 13. januar Bella Sky    

V20-03 14. januar Nord & Syd    

V20-04 16. januar Helsingør - 
Helsingborg 

   

V20-05 23. januar Louisiana, 
Generation Wealth 

   

V20-06 27. januar Cirkus museet    

V20-07 28. januar Reersø Kro    

V20-08 30. januar “Den kinesiske mur”    

Program 2. del 
V20-09 6. februar Frokost på færgen 

Aurora 

   

V20-10 10. februar Aftentur til Menu’en    

V20-11 11. februar Willumsens museum    

V20-12 13. februar Christianshavn 
rundtur 

   

V20-13 20. februar Ud i det blå    

V20-14 24. februar Hørsholm Røde Kors 
butik 

   

V20-15 25. februar Orkidégartneriet    

V20-16 27. februar Ballerup museum    
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V20-17 5. marts Frederikssund og 
Willumsens museum 

   

V20-18 9. marts Ringsted    

V20-19 10.marts Louisiana    

V20-20 12.marts Ud i det blå    

V20-21 19.marts Plantorama Hillerød    

V20-22 23.marts Gilleleje    

V20-23 24. marts Anemonetur    

V20-24 26.marts BLOX Langebro    
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Første del af programmet 

 

Her finder du ture, som køres i 

december 2019 og januar 2020 

 du kan tilmelde dig til: 

 

 2 x tur og 

 3 x tur på venteliste 

 

Tilmelding: 

 

Onsdag den 13. november 2019 

kl. 10.00-13.00 

på telefon: 41 96 11 00 
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Tur nr. V19-88 

Møllebækkens Købmandsgård 

Mandag d. 2. december kl. 10.00 – 15.30 

Møllebækkens Købmandsgård er en butik og et levende museum 

bygget ud fra den gamle tradition anno 1908. Ud over at være en 

butik er købmanden også et levende museum med en masse af 

gammel nostalgi.  

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til drikkevarer. 

 

 

Tur nr. V19-89 

Julefrokost Rådhuskroen Ringsted 

Tirsdag d. 3. december kl. 10.00 – 17.00 

 

Vi tager den smukke tur til Ringsted, besøger den historiske 

Skt. Bendts kirke – og derefter spiser vi frokost i Rådhuskroen. 

Vi har aftalt en gunstig pris med stedet, der giver os adgang til 

den helt store julebuffet. Det er inklusiv risalamande og kaffe. 

Turens pris 200 kr. (tur 50 + mad 150 kr.)  

Husk også penge til drikkevarer. 
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Tur nr. V19-90 

Jul i Tivoli 

Torsdag d. 5. december kl. 11.00 – 16.30 

Vi kører i Tivoli og går rundt og ser de tusindvis af flotte lys og 

juleudstillinger. Vi shopper i alle de små boder med julegodter, 

strikkede ting, og ”varme drikke”. Jeg regner med vi spiser 

frokost på ”Restaurant Påfuglen”, har i ældrekort så tag det 

med, det kan give procenter. Turen kræver at man kan gå lidt 

rundt, dog kan man også sidde et sted og nyde lysene. 

Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + entre 130 kr.) 

Husk penge til frokost og drikke. 

 

Tur nr. V19-91 

Aftentur. Julepyntede huse 

Torsdag d. 12. december kl. 17.00 -21.00 

 

Vi kører rundt og nyder de forskellige udsmykninger, folk har 

lavet på deres huse og vi finder en god restaurant med julemad 

til vores middag. 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V19-92 

Aftentur Birkegårdens haver 

Mandag d. 16. december kl. 16.00 – 21.00 

 

En eventyrlig jul med svinekam, rødkål og kartofler. 

Det plejer at være rigtig lækkert. Efter spisning tændes lysene i 

den engelske have. 

Turens pris 255 kr.  

(50 kr. + entré 70 kr. + mad 135 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 
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Tur nr. V19-93 

Nisseland i Mørkøv 

Tirsdag d. 17. december kl. 10.30 – 17.00 

Ingen jul uden nisser, derfor kører vi til NISSELAND, nærmere 

bestemt Mørkøv. Her er Europas største nisse- og 

eventyrfigurer som i 2002 åbnede på 1500 m2 i det smukke 

bakkede Vestsjælland nær Mørkøv. Man kan sætte sig i 

”Nisserød Gæstgiveri” og nyde Nette’s hjemmelavet gløgg og 

æbleskiver, medens julestemningen breder sig stille og roligt. 

Der kan købes spændende ny julepynt i Høkerbutikken. 

Vi spiser frokost på Bromølle Kro. 

Turens pris 145 kr. (Tur 50 kr. + entré 95 kr.) 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. V20-01 

Bruun Rasmussens hus i Nordhavnen 

Torsdag d. 9. januar kl. 10.30 – 16.00 

 

Bruun Rasmussens hus i Nordhavnen er fuldt af spændende 

møbler, kunst, smykker, porcelæn og alle mulige andre ting. Vi 

kan kigge og vi kan evt. få vurderet ting, vi har og måske vil 

sælge. 

Vi spiser på Cafe Sundet. 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V20-02 

Bella Sky 

Mandag 13. januar kl. 13.00 – 16.30 

Bella Sky, egentlig AC Hotel Bella Sky Copenhagen, er et 4-

stjernet kongreshotel beliggende i tilknytning til Bella Center i 

Ørestad i København. Hotellet blev indviet den 16. maj 2011. 

Med 812 værelser er det Københavns og indtil 2014 også 

Nordens største hotel. 

Vi skal drikke kaffe og måske nyde udsigten fra 23. etage. 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til kage og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. V20-03 

Nord & syd 

Tirsdag d. 14. januar kl. 10.00 – 16.00 

Vi tager en tur til Københavns nyeste bydele – 2150 Nordhavn 

–2450 Sydhavn. Vi skal se de nye bygningsværker, og 

kontrasten mellem nyt og gammelt i Sydhavnen. Vi kommer 

forbi Anker Jørgensens bolig på Borgbjergvej – og hvis tiden 

tillader det, besøger vi Søndre Kirkegård med de mange 

socialdemokratiske koryfæer. Frokosten spiser vi hos Ester på 

Estersvej i Hellerup. 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://da.wikipedia.org/wiki/Bella_Center
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98restad
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn
https://da.wikipedia.org/wiki/16._maj
https://da.wikipedia.org/wiki/2011
https://da.wikipedia.org/wiki/Norden
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Tur nr. V20-04 

Helsingør - Helsingborg 

Torsdag d. 16. januar kl. 10.30 – 17.00 

Vi kører til Helsingør, hvor vi hopper på færgen til Helsingborg, 

og tager turen frem og tilbage et par gange, mens vi spiser 

frokost og drikker kaffe, der er også mulighed for at shoppe lidt 

på færgen. 

Der er et godt stykke at gå ud til færgen. 

Turens pris 190 kr. (tur 50 kr.+ færge og frokost 140 

kr.)  

Husk penge til drikkevarer 

 

 

Tur nr. V20-05 

Louisiana, udstillingen Generation Wealth 

-om den amerikanske drøm - og dens bagside. 

Torsdag d. 23. januar kl. 10.30 – 17.00 

I over 25 år har den amerikanske fotograf Lauren Greenfield 
dokumenteret samfundets overdrevne forbrugskultur.   
Hendes fotos og dokumentarfilm Generation Wealth er et 
studie i dyrkelsen af overfladisk materialisme, berømthed og 
overforbrug - og udstiller både bagsiden af den amerikanske 
drøm og dens eksport til resten af verden. Kom med ind bag 
glitteren - fra stripperen i USA til oligark-fruen i Rusland. 

Vi spiser i cafeen. 

Turens pris 50 kr. (vi har fået en aftale med Louisiana om 

gratis entre for Røde Kors) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V20-06 

Cirkusmuseet 

Mandag 27. januar kl. 10.00 – 15.30 

 

I Hvidovre skal vi besøge Cirkusmuseet, der har Nordeuropas 

største samling med over 10.000 effekter. 

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. V20-07 

Reersø kro 

Tirsdag d. 28. januar kl. 10.00 – 17.00 

Vi kører gennem det smukke vestsjællandske istidslandskab og 

spiser frokost på Reersø kro. I selve Reersø vil vi holde øje 

med de haleløse katte. På vejen tilbage mod København 

lægger vi vejen forbi Buerup og Svebølle 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V20-08 

Aftentur ”Den kinesiske mur” 

Torsdag d. 30. januar kl. 17.00 – 21.00 

 

Vi kører til Amager, og indtager ”den Kinesiske mur”, hvor der 

findes et utal af kinesisk mad og flere lækre buffeter, bl.a. en 

med sushi. 

Turens pris 50 kr. 

Husk penge til mad 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 x tur og 

 3 x tur på venteliste 

 

Tilmelding: 

 

Onsdag den 15. Jan. 2020 

kl. 10.00-13.00 

på telefon: 41 96 11 00 
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Tur nr. V20-09 

Frokost på færgen Aurora 

Torsdag d. 6. februar kl. 10.30 – 16.30 

Vi kører til Helsingør og går ombord på færgen Aurora, der er 

blevet lavet om til elektrisk drift. 

 Ombord spiser vi den gode buffet, de har, mens vi sejler frem 

og tilbage indtil vi ikke gider mere. Så kører vi hjem igen. 

 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + 130 kr. til billet og 

buffet  

Husk også penge til drikkevarer. 

 

 

Tur nr. V20-10 

Aftentur til Menuen 

Mandag d. 10.februar kl. 16.30 – 21.00 

 

Vi skal en dejlig aftentur til Restaurant Menu’en og spise god 

dansk mad. 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til aftensmad og drikkevarer 
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Tur nr. V20-11 

Willumsens museum 

Tirsdag d. 11.februar kl. 10.00 – 16.00 

Willumsens Museum er et museum for den danske multikunster 

Jens Ferdinand Willumsens (1863-1958) grænseoverskridende, 

storladne, til tider bizarre og ekstreme figurative kunst samt 

hans egne kunst- og billedsamlinger. Mange af hans 

hovedværker står i dag som væsentlige bidrag til nordisk 

modernisme, men meget er også blevet afvist og genopdages 

først i disse år. Vi spiser frokost i Frederikssund. 

Turens pris 120 kr. (50 kr. + 70 kr. Entré) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V20-12 

Christianshavn rundtur 

Torsdag d. 13. februar kl. 10.00 – 16.00 

 

Vi kører en rundtur på Christianshavn – der blev anlagt som 

fæstningsby af Christian d. 4. i 1619, og som oprindeligt var et 

fattigkvarter, men gennem de sidste årtier er blevet omdannet 

til et attraktivt boligkvarter med eksklusive lejligheder. Vi 

passerer gaderne, hvor Huset på Christianshavn og Christians 

kirken, Vor Frelser Kirke med det snoede spir, Operaen, 

Holmen og Christiania. Vi finder et sted til frokost. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V20-13 

Ud i det blå 

Torsdag d. 20. februar kl.10.00-17.00 

 
 

Vi kører ud i det sjællandske landskab og får øjnene fyldt af de 

grå, hvide, brune og blå farver, Danmark har om vinteren. 

Vi finder en hyggelig restaurant, hvor vi spiser vores frokost. 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

Tur nr. V20-14 

Hørsholm - Røde Kors butik 

Mandag d. 24. februar kl.10.00-15.30 

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 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V20-15 

Orkidégartneriet 

Tirsdag d. 25. februar kl.10.00-16.00 

 

Efter en hyggelig køretur i det Nordsjællandske landskab og 

frokost ved Fredensborg stopper vi ved Orkidégartneriet. Her 

er der mulighed for at se orkidéer i alle afskygninger. Måske får 

man lyst til at købe en orkide med hjem. Orkidégartneriet har 

deltaget i flere shows rundt omkring i verden og har vundet 

flere priser.  

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. V20-16 

Ballerup Museum 

Torsdag d. 27. februar kl. 10.00 – 16.00 

Ballerup er en del af det kulturhistoriske museum, der har til 

huse på Pederstrupgård, Lindebjerggård, Lynsmedens hus og 

det lille skomagerhus. Museet fortæller om Ballerups historie 

og immigranter. Den mest kendte immigrant er den russiske 

storfyrstinde Olga Alexandrovna. 

Vi ser på bondens stuer og den gamle købmandsgård og kikker 

på det charmerende landsbymiljø i Pederstrup, inden vi 

fortsætter på Konditergården og spiser frokost. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V20-17 

Frederikssund og Willumsens museum  

Torsdag d. 5. marts kl.10.00-17.00 

Naturen, lyset, mennesket både krop og ånd er 

hovedelementer i Willumsens livskraftige kunst. Han arbejde 

både med maleri, skulptur, keramik og fotografi. 

Vi kører ad de små veje til Frederikssund, hvor vi besøger 

Willumsens Museum.   

Vi spiser vores frokost på Toldboden ved havnen. 

 
Turens pris 50 kr. + 70 kr. i entré 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

Tur nr. V20-18 

Ringsted 

Mandag d. 9. marts kl.10.00-17.00 

Vi skal besøge Outlet i Ringsted og spise på Rådhuskroen. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V20-19 

Louisiana 

Tirsdag d. 10. marts kl.10.00-16.00 

Louisiana Museum of modern art er et førende internationalt 

museum for moderne kunst. Her mødes kunsten, naturen og 

arkitekturen i et enestående samspil, der tiltrækker gæster fra 

hele verden og gør Louisiana-besøg til noget helt særligt året 

rundt. Museet, der ligger i Nordsjælland med panoramaudsigt 

over Øresund, byder hvert år på 6-10 udstillinger og rummer 

en fornem kunstsamling, der er blandt de største i 

Skandinavien.  

Vi i Røde Kors har gratis adgang til museet, takket være 

Louisiana’s velvilje. Vi finder et godt sted til vores frokost. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

Tur nr. V20-20 

Ud i det blå 
Torsdag d. 12. marts kl. 10.00 – 16.00 

 

Vi kører ud i det blå, med kurs op ad strandvejen. Og ser hvem 

der ved mest om hvor de kendte, rige og berømte bor. Så læs 

endelig godt i ugebladene. Vi håber på rigtig godt vejr, og 

finder et hyggeligt sted til frokost måske i nærheden af 

Helsingør. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V20-21 

Plantorama i Hillerød 

Torsdag d. 19. marts kl.10.00-17.00 

 
 

Plantoramas sortiment spænder vidt; haveplanter og 

stueplanter, jord og gødning, havekrukker og skjulere, 

brugskunst og boliginteriør samt dyretilbehør og levende dyr. 

Smukke blomster, stedsegrønne planter, romantiske roser, 

farverige stauder. Dyrecenteret står klar til at invitere alle 

dyreglade sjæle ind til en verden af fascinerende akvariefisk, 

eksotiske krybdyr og nuttede gnavere. 

Det er hyggeligt og inspirerende at besøge denne kæmpebutik 

og vi kan få dejlige planter med hjem. 

Vi spiser på Leonora, kongens gamle hestestald. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V20-22 

Gilleleje 

Mandag d. 23. marts kl.10.00-15.30 

 

Ad Strandvejen kører vi til Gilleleje, hvor vi spiser vores frokost 

og evt. Besøger fiskehandleren og går en tur på havnen 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 

 

Tur nr. V20-23 

Anemonetur 

Tirsdag d. 24. marts kl.10.00-16.00 

Vi kører lidt på må og få - hvor solen og humøret nu fører os 

hen. Vi håber på en skovbund helt hvid af anemoner! 

Frokoststedet er en hemmelighed – men vi lover at det bliver 

godt! 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. V20-24 

BLOX og lille Langebro 

Torsdag d. 26. marts kl. 10.00 – 16.00 

Vi starter med at ind til byen for at se BLOX-komplekset, der 

blev indviet i foråret 2018. Vi skal ikke ind i Dansk 

Arkitekturcenter, men gå igennem og rundt om bygningen, der 

er bygget hen over Christians Brygge, der passeres af ca. 

25.000 motorkøretøjer i døgnet. Derefter går vi hen og ser på 

den nye gang- og cykelbro Lille Langebro, hvis der er stemning 

for det, kan vi evt. lave en lille gåtur på den. Vi finder et 

hyggeligt sted til lidt frokost i nærheden. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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 Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
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