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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. 

 
 

Sådan tilmelder du dig ture 

Du tilmelder dig turene ved at ringe til Røde Kors Hovedstaden.  

Onsdag den 24. november kl. 09.00-14.00 
  

Ring på telefon 42 90 90 46 Indtal en besked med navn og 
telefonnummer, så ringer vi tilbage. 

Telefonbeskeder indtalt før kl. 09.00 bliver ikke registreret. 

 
Fra d. 25. november kan du tilmelde dig ture alle hverdage kl. 9.00–
12.00 på telefon 41 27 39 97. Indtal en besked med navn og 
telefonnummer, så ringer vi tilbage. 

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

 
Højst fire ture pr. program 

Vi er så heldige, at vores ture er meget populære. Men det betyder 
desværre, at mange ture hurtigt bliver overtegnet. For at sikre at så 
mange som muligt får glæde af vores ture, kan du tilmelde dig 4 ture pr. 
program. Du kan derudover blive skrevet på venteliste til 5 ture. 

 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 

 
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 Tilmeldt eller Venteliste. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

VL21-85 2.dec. Greve museum    

VL21-86 6.dec Julefrokost    

VL21-87 9.dec Julefrokost    

VL21-88 16.dec Julefrokost    

  God Jul og godt nytår    

VL22-01 10.jan Frokost Esters spisehus m.m.    

VL22-02 12.jan Davids Samling    

VL22-03 17.jan Cirkus museet Avedøre    

VL22-04 20.jan Frokost ”Sankt Peder”    

VL22-05 24.jan Ballerup Centret    

VL22-06 27.jan Hørsholm Røde Kors butik    

VL22-07 31.jan Nørrebro-Vesterbro    

VL22-08 3.feb Naverhulen Helsingør    

VL22-09 7.feb Frokosttur som vejret tillader    

VL22-10 10.feb Ud i det blå/Hvide    

VL22-11 14.feb Naverhulen Helsingør    

VL22-12 17.feb Louisiana    

VL22-13 21.feb Frederiksborg slot    

VL22-14 24.feb Birkerød Stengården    

VL22-15 28.feb Horserød museum    

VL22-16 3.marts Ordrupgaard samling    

VL22-17 7.marts Øresunds buffet    

VL22-18 10.marts Aftentur Frederik VI    

VL22-19 14.marts Frokosttur Rungsted kro    

VL22-20 17.marts Hytholm keramik og galleri    

VL22-21 21.marts Teatergård/Den lille gårdbutik    

VL22-22 24.marts Faxe    

VL22-23 28.marts Lillesyd    

VL22-24 31. marts Nivågård    
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Tur nr. VL21- 85  

Greve museum  

Torsdag d. 2. december kl. 10.00 – 16.00 
  

Vi kører til det lille hyggelig Greve museum, hvor vi skal se udstillingen  
”Jul i Nøddebo Præstegård”. Nøddebo Præstegård er en del af det danske 
jule-DNA. Alligevel ligger den måske ikke i helt frisk erindring hos alle, og 
nogle nye generationer har helt sprunget den over. 
Der er desuden pyntet op i stuehuset med  
”Den gamle jul i samme periode” 
Vi bestiller en platte i cafeen 
Vil vi have kaffe og kage, inden vi kører hjem, kan det købes til 50 kr. 
 

Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + entre’ 40 kr. platte 90 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

 
 
 

      
 
Tur nr. VL21-86 

Julefrokost  

Mandag den 6.december kl. 10.30 – 16.00 
 
Traditionen tro mødes vi 4 bydele til en hyggelig julefrokost på Lynge kro. 
Buffet med frit valg af en masse dejlig mad. Kroen er kendt for deres 
flotte juleudsmykning med juletræer og nisser, som kommer frem år efter 
år. 
Frokosten sluttes af med kaffe, inden vi kører mod København med fyldte 
maver. 
 

Turens pris 235 kr. (tur 50 kr. + buffet og kaffe 185 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer.  
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Tur nr. VL21-87 

Julefrokost 

Torsdag den 9. december kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi er 3 bydele, der kører til Lynge kro. Her mødes vi til hygge og en god 
buffet med frit valg af en masse dejlig mad. Vi slutter af med en kop 
kaffe, inden turen går hjemefter. 
 
Turens pris 235 kr. (tur 50 kr. + julefrokost 185 kr. og kaffe) 

Husk også penge til drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. VL21- 88 

Julefrokost 

Torsdag den 16.december kl. 10.00 – 16.00 
 
Julefrokost på Lynge kro. 

Vanløse, Brønshøj og Frederiksberg kører op til Lynge kro, hvor der 
venter en rigtig god julefrokost. Vi slutter af med kaffe, inden turen går 
hjemefter. 
 

Turens pris 235 kr. (tur 50 kr. + buffet og kaffe 185 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-01 
Frokost Esters hus m.m. 

Mandag den 10. januar kl. 10.00 – 15.00 
 
Røde Kors har åbnet en ny stor butik i Nordvest. Vi starter med at køre 
ud og se, hvad de har af fine varer. 
Frokost spiser vi i Esters Spisehus i Hellerup. 
På hjemturen skal vi se på gavlmalerier. Vi kører en tur rundt om 
Rentemestervej og Møntmestervej. Her har kunstnere fra ind-og udland 
malet i alt 16 fine gavlmalerier. 
De, der har lyst til en lille gåtur, kan komme af bussen og gå runden. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 
 
Tur nr. VL22-02 

Davids Samling 

Torsdag den 13. januar kl. 10.00–16.00 
 
Turen går til smukke Davids Samling, Museet rummer kunst og 
Kunsthåndværk fra 17.00-tallets Europa, dansk guldalder og nyere dansk 
kunst såsom en fantastisk samling af kunst fra den islamiske verden. 

Museet ligger i smukt restaurerede lokaler, og der er elevator og fri entre. 
Vi finder et hyggeligt sted til frokost., 

 
Turens pris 50. kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-03 

Cirkusmuseet, Avdøe 

Mandag den 17. januar kl. 10.00 –16.00 

 
Vi skal en tur rundt på museet og opleve den fine udstilling. 
Cirkusmuseet ligger i Avedørelejren, så efter besøget er det muligt at 
køre en tur rundt i området, hvor det meste af den tidligere militærlejr nu 
er blevet beboelseslejligheder. 
Frokoststed finder vi i nærheden. 
 

Turens pris 105 kr. (tur 50 kr. + entre 55 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. VL22-04 

Frokost”Sankt Peder” 

Torsdag den 20. januar kl. 11.00 – 16.00 
 
Vi spiser frokost på det gode gamle værtshus ”Sankt Peder” i Hellerup. 
Efter frokost kører vi en tur op langs Strandvejen og besøger Slettens 

fiskerhus. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. VL22-05 

Ballerup centret 

Mandag den 24.januar kl. 10.00 – 15.00 
 
Vi har tidligere besøgt Ristorande La Rustica i Ro’s Center og fået en 
lækker brunch. Denne gang prøver vi La Rustica i Ballerup Centret. 
Så spar på morgenmaden, da vi også her skal nyde en fin tallerken med 
brunch og kaffe/the juice. 
Efter fbrunch er det muligt at gå en tur i centret. 
 

Turens pris 149 kr. (tur 50 kr. + brunch 99 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

 
 

 
 
Tur nr. VL22-06 

Hørsholm Røde Kors butik 

Torsdag den 27.januar kl. 10.00–16.00 
 
Vi kører til Hørsholm og besøger den store Røde Kors butik. Der har de 
masser af køkken og brugsting, pyntegenstande, tøj, bøger m.m. Måske 
finder I lige den ting, I mangler? Når I har kigget nok, finder vi et sted i 
området, hvor vi kan få en lækker frokost. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. VL22-07 

Nørrebro og Vesterbro 

Mandag den 31. januar kl. 10.00 – 15.30 
 
Manden P.V. Jensen Klint, som har tegnet den fantastiske Grundtvigs 
Kirke,  står også bag ved tilblivelsen af 2 andre kirker i området. 
Dem skal vi ud at kigge på. 
Bethlehems kirken ligger indeklemt på Åboulevarden, bygget i røde 
mursten og godt camoufleret af de omkringliggende etageejendomme. 
Opført i 1935 /37. Da P.V. Jensen Klint døde i 1930, er det sønnen Kåre 
Klint, der færdiggjorde byggeriet. 

Anna Kirken Bjelkes Alle er opført i flere etaper 1914/1921/1920. 
Kirkerummet ligger på 1.sal, der er elevator. 
Begge kirker er bygget i Gotisk stil. 
Frokosten spiser vi i en kirke på Vesterbro, som nu hedder Folkehuset 
Absalon. Der bliver hver dag lavet en frokost. Intet spisekort! Der laves 
altid en ret med kød og en uden kød. 
 
Turens pris 100 kr. kr. (tur 50 kr. frokost 50 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 
 
 

Tur nr. VL22-08 

Naverhulen Helsingør 

Torsdag den 3. februar kl. 10.00 – 17.00 
 
Naverhulen har til huse i en gammel restaureret håndværkergård i 
Helsingør. En repræsentant for hulen vil fortælle om Naverbevægelsens 
start i den tidlige middelalder og frem til i dag. Klubbens formål er at 
samle herværende berejste håndværkere, for ved hyggeligt samvær at 
genopfriske minderne fra deres rejsetid i det fremmede. Naverklubbens 
historie vil blive fortalt. Dette vil foregå med ”Gemytlichkeit” 
(humoristisk) og med ”Naverspind (små anekdoter). 

Vi spiser frokost i Naverhulen. 

 
Turens pris 185 kr. (tur 50 kr. + 135 kr. entre, frokost og kaffe) 

Husk også penge til drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-09 

Frokosttur-som vejret tillader 

Mandag den 7. februar kl. 10.00 – 15.00/16.00 
 
Da ingen kan forudsige vejret så langt frem i tiden og derfor ikke kan sige 
hvordan vejret er den 7. feb. 
Laver vi en frokosttur til nær eller fjern, hvor det er vejret, der 
bestemmer, hvor langt vi kører. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 

         
 
 
 
 
 
Tur nr. VL22-10 

Ud i det blå eller hvide 

Torsdag den 10. februar kl. 10.00 – 15.00 
 
VI kører en tur ud i det danske landskab og nyder udsigten og det 
forhåbentligt dejlige vintervejr. Vi når til en hyggelig kro, hvor vi spiser og 

hygger os i hinandens selskab 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-11 

Naverhulen Helsingør 

Mandag d. 14. februar kl. 10.00 - 17.00 
 
Naverhulen er en klub for Berejste Håndværkere. Den har til huse i en 
gammel restaureret håndværkergård. 
En repræsentant for Naverhulen vil fortælle om Naverbevægelsens start  
 i den tidlige middelalder og frem til i dag. Dette vil foregå med 
”gemytlichkeit” (humoristisk) og med ”Naverspind” (små Anekdoter). 
Vi spiser frokost i Naverhulen. 
 

Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr. 2.stk smørrebrød 80 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 
 

 
Tur nr. VL22-12 
Louisiana 

Torsdag d. 17. februar 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 et 
besøg til noget helt særligt året rundt. Vi spiser i nærheden af museet og 
drikker kaffe på museet. 

 
Turens pris 50 kr. (gratis entre’ for Røde Kors) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-13 

Frederiksborg slot 

Mandag d. 21. februar kl. 10.00 – 17.00 
 
Vi kører til Hillerød, hvor vi besøger Frederiksborg slot, hvor vi skal se 
udstillingen” Leonora Christine 400 år. En stemme fra danmarkshistorien”. 
Efterfølgende spiser vi frokost på Spisestedet Leonora. 

 
Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + entre’ 60 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 

          
 
 
 
Tur nr. VL22-14 

Birkerød Stengården  

Torsdag d. 24. februar kl. 10.00 – 15.30 
 
Stengårdens Økologiske Gårdbutik ligger i Birkerød. Den er landets 
største Økologiske gårdbutik med over 2000 varenumre. På Stengården 
producerer de selv økologiske æg, 100 forskellige grønsager, frugt, bær 
og oksekød. Æggene sælges helt friske – med datoen angivet på 

æggebakken. Vi spiser frokost i nærheden og drikker kaffe på gården.  
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-15 

Horserød Museum 

Mandag d. 28. februar kl. 9.30 – 16.30 
 
Den tidligere Horserød lejr bruges i dag som åbent fængsel.  

I 2002 åbnede et museum lige over for indgangen til det nuværende 
fængsel. 
Vi skal se udstillingen og den daglige leder vil fortælle historier fra lejren 
og give et indblik i fangernes hverdag i lejren. 

 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. VL22-16 

Odrupgaards Malerisamling 

Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 – 16.30 
 
Efter frokost kører vi ud til det skønne Ordrupgaard, hvor der er mulighed 

for at se værker af Monet, Renoir, Degas, Sisley samt Picasso. Der er 
ligeledes et stort udsnit af Gauguins værker. 

 
Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + 120 entre’) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-17 

Øresundsbuffet 

Mandag d.7.marts kl. 10.00 – 16.30 
 
Vi kører til Helsingør, hvor vi går ombord i det smukke skib Aurora som 
sejler mon Helsingborg kl. 12.30. 
Oplev den bedste havudsigt på Øresund samtidig med at du nyder en 
dejlig buffet med det bedste fra Danmark og Sverige. Her er både kolde 
og lune retter, og lidt for enhver smag. 
Vi tager et par ture frem og tilbage, og slutter af med kaffe, inden vi 
forlader skibet. 

 

Turens pris 179 kr. (tur 50 kr. + buffet og billet 129 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer, frokosten er betalt i billetten. 

 
 

 
 
 
 
Tur nr. VL22-18 

Aftentur til Frederik VI 

Torsdag d. 10.marts kl. 16.30 – 21.00 
 
Vi kører til Frederik VI på Frederiksberg, Her skal vi spise aftensmad i 
hyggeligt samvær. Det er god dansk mad til rimelige priser. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-19 

Frokosttur Rungsted kro  

Mandag d. 14. marts kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi skal besøge en gammel kro. 
Der har været kro i Rungsted igennem århundreder. Den ældste skriftlige 
kilde om kroen er fra begyndelsen af 1500-tallet. Men ifølge tidligere 
museumsinspektør Lisbeth Hein, museum Nordsjælland, har den 
sandsynligvis eksisteret længe inden. Strandvejen var en vigtig 
færdselsåre mellem København og Helsingør, og da kroen lå midtvejs, var 
kroen et passende sted at spise, overnatte og få hestene fodret. 
 
Turens pris 50 kr.   

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. VL22-20 

Hytholm Keramik og galleri 
Torsdag d. 17.marts kl. 10.00 – 16.00 
 
Hytholm Keramik ligger i det naturskønne Skenkelsø ved Ølstykke. Her er 
der meget spændende keramik og stentøj i værkstedet, som ejes af Allan 
Hytholm. Allan er uddannet på den kgl. Porcelænsfabrik. Ud over arbejdet 
med lertøj, stentøj og porcelæn er han dygtig til at modellere. Det 

kommer tydeligt til udtryk i alle hans relieffer og figurer. Allan laver både 
abstrakte og naturalistiske ting. 
Vi spiser frokost på Restaurant Mølleåen (Mølleåens Golfklub) 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-21 

Teatergården/ Den lille Gårdbutik 

Mandag d.21. marts kl. 10.00 – 17.00 
 
Vi starter med at spise Frokost på Cafe Svanen i Holbæk. 
 
Efter spisning kører vi til Teatergården /Den lille Gårdbutik. 
Denne gang skal vi høre historien ”Kærlighed og Kokospalmer”, som er en 
fortælling, vi kan glæde os til. Kirsten Scherer (mor) og Elsebeth (datter) 
vil fortælle om livet og barndommen på Jamaica. Kirsten var 10 år 
(1949), da familien flyttede til øen.  
Denne gang kan vi glæde os til en fortælling med indlevelse og humor, 
masser af anekdoter fortalt af Kirsten og Elsebeth 

Vi slutter med kaffe og kage og en tur rundt i den fine butik. 
   
Turens pris 145 kr.  (  tur 50 kr. + billet 95 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-22 

Faxe 

Torsdag d. 24.marts kl. 10.00–17.00 
 
Vi kører til Faxe Kalkbrud, hvor vi finder den smukke udsigtsplatform 
”Prismet”. Vi kan her nyde den smukkeste udsigt ud over kalkbruddet. 
Vi finder et sted i omegnen til vores frokost. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 

 
 
Tur nr. VL22-23 

Lillesyd 

Mandag d. 28. marts kl. 10.00 –16.30 
 

Peter Aalbæk Jensen og familie driver Lillesyd. En ny bydel båret af 
ønsket om ”Det Nye Liv” 
Vi har fået lov til at komme forbi, vi får en rundvisning og en fortælling 
om stedet og slutter af i forsamlingshuset med frokost og en øl eller 
vand. 
 
Turens pris 50 kr.  Lillesyd giver både frokost og drikkevarer 
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Tur nr. VL22-24 

Nivågård 

Torsdag d. 31. marts kl. 10.00 – 17.00 
 
Museets samling rummer malerier fra renæssance og baroktiden samt 
værker fra den Danske Guldalder. Renæssancen er repræsenteret ved en 
række italienske malere bla. Giovanni Bellini, Conegliano, Lorenzo. 
Samlingen af dansk guldalderkunst består af en række værker af bla. C.V. 
Eckersberg, Christen Købke m.m. 
Vi finder et sted til en hyggelig frokost. 
 

Turens pris 50 kr. (Gratis adgang for røde kors) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 

 

  
 

 

 

 
 


