
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Telefon- og Turtjenestens program for 

 
Vanløse 

 
April, maj, juni, juli 2022 

 
 
 

 

 
 



Vanløse                                                                                                                                   april, maj, juni, juli 2022 

2 
 

 
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.  

tirsdag den 22. marts 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. 23. marts 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 

VL22-25 4.april Påskefrokost Bjælkehuset    

VL22-26  7.april  Gilleleje    

VL22-27 21.april  Davids Samling    

VL22-28 25.april Løvspringstur    

VL22-29 28.april  Stengården i Birkerød    

VL22-30 2.maj  Frokosttur Dragør    

VL22-31 5.maj  Gavnø Slotspark    

VL22-32  9.maj  Sorø Silkegrønt    

VL22-33  12.maj  Forårstur Hareskoven    

VL22-34  16.maj  Gladgården Lynge    

VL22-35  19.maj  Nivågård    

VL22-36 22-23.maj  Miniferie Røsnæs    

VL22-37 30.maj  Frokosttur Helsingør    

VL22-38  2.juni   Buerup Kunsthåndværk    

VL22-39  9.juni  Frokosttur ”The Captain”    

VL22-40 13.juni  Hillerød Sejltur Slotssøen    

VL22-41  16.juni  Ud i det blå- ”Bisserup”    

VL22-42 20.juni  Isefjorden rundt 4 færger    

VL22-43  23.juni   Italiensk Restaurant    

VL22-44  27.juni   Faxe Kalkbrud    

VL22-45 30.juni  Hytholm Keramik    

VL22-46 4.juli  Rosenhaven Gerlev    

VL22-47  7.juli  Dragørtur    

VL22-48  11.juli  Reffen Refshaleøen    

VL22-49  14.juli  Sejltur med M/S Friheden    
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Tur nr. VL22-25 

Påskefrokost Bjælkehuset 

Mandag d.4.april kl. 11.00 – 15.00 
 
Bjælkehuset ligger i det skønne grønne Søndermarken og har serveret 
frokost på Valby bakke siden 1915. Om sommeren er det mest udendørs 
servering. 
Her har vi forudbestilt en lille frokost anretning som vi skal nye i afslappet 
stemning i de gamle lokaler. 
Måske kan vi også opleve de første spæde tegn på forår.  

 
Turens pris 179 kr. (tur 50 kr. + frokost 129 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer.  

 
 
 
Tur nr. VL22-26 

Gilleleje 

Torsdag d.7.april kl. 10.00 – 16.30 
 

Vi kører en tur til Gilleleje, hvor vi spiser frokost på ”Far til 4”. På 
hjemvejen kører vi en tur forbi Stengårdens økologiske Gårdbutik i 
Birkerød, hvor det er muligt at købe varer med hjem. 

 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

Tur nr. VL22-27 

Davids samling 

Torsdag d.21.april kl. 10.00 – 16.00 
 

Turen går til det 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. VL22-28 

Løvspringstur 

Mandag d.25.april kl. 10.00 – 16.30 
 
Vi kører en tur ud i den smukke danske natur. Vi kører ad de små 
snørklede veje og hyggelige landsbyer. På et tidspunkt ender vi ved det 
smukke område ved Gisselfeld og Hesede skov. Vi finder et sted, hvor vi 
kan hygge os med en god frokost. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 
 

 
 

 
 
 
 
Tur nr. VL22-29 

Stengården i Birkerød 

Torsdag d.28.april kl. 10.00 – 15.00 

 
Stengårdens Økologiske Gårdbutik ligger i Birkerød. Den er landets 
største økologiske gårdbutik med over 200 varenumre. På Stengården 
producerer de selv økologiske æg, 100 forskellige grønsager, frugt, bær 
og oksekød. Om sommeren høster de op mod 40 forskellige slags friske 

grønsager hver dag. Vi spiser frokost i nærheden og drikker kaffe på 
gården. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 



Vanløse                                                                                                 april, maj, juni, juli 2022 
 

7 
 

Tur nr. VL22-30 
Frokosttur Dragør 

Mandag d.2. maj kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi kører til Amager og tager vejen langs Strandparken og videre ad vejen 
bag om lufthavnen og ved vejs ende er vi i Dragør. 
Her finder vi et sted at spise vores frokost (det kunne være Cafe 
Espersen eller restaurant Kongelunden. 
På hjemvejen kører vi via Kongelunden, og måske finder vi et kaffested, 
inden vi når Vanløse.  
  

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. VL22-31 

Gavnø Slotspark 

Torsdag d.5.maj kl. 10.00 – 17.00 

 
Nu er foråret kommet til Gavnø Slotspark. Vi skal opleve Danmarks 
største tulipanudstilling. Oplev mere end en halv million tulipaner i fuldt 
flor, ikke to sæsoner er ens. Hvert år arrangeres blomsterløgene i nye 
formationer og farvespil. Dygtige gartnere har brugt efteråret på at 
plante dette års eventyrlige udstilling af nye og gamle sorter af 
blomsterløg. 
Vi spiser frokost på Karetmagerens hus. 

 
Turens pris 175 kr. (tur 50 kr. + entre 125 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 

 

Tur nr. VL22-32 

Sorø Silkegrønt 

Mandag d.9.maj kl. 10.00 – 16.30 
 

Hos silkegrønt besøger vi en butik, som råder over Danmarks største 
udvalg af naturtro blomster i den bedste kvalitet. 
Lokalerne er handicap-venlige og det er nemt at komme rundt med 
rollator og lignende. 

 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + kaffe/kage 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. VL22-33 

Forårstur til Hareskoven 

Torsdag d.12.maj kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører til Værløse og ser noget af den nye bebyggelse på den gamle 
flyveplads og den dejlige natur omkring Værløse. Derefter kører vi til 
Hareskoven, hvor vi skal spise en dejlig frokost på  

Restaurant/Minibryggeri Skovlyst. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. VL22-34 

Gladgården Lynge 

Mandag d.16. maj kl. 9.15 – 16.00 
 
Vi kører til Lynge, hvor vi skal besøge Gladgården. 
Gladgården er et genbrugssted, hvor de sælger indsamlede ting til billige 
priser. Indtægten støtter lokalt børne og ungdomsarbejde. 
Da åbningstiden kun er på udvalgte mandage med en åbningstid 10.00 til 
11.30, så starter vi opsamling kl. 9.15. 
Frokosten spiser vi i restauranten Mølleåens golfklub, som drives af Lynge 
kro. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. VL22-35 

Nivaagaards Malerisamling 

Torsdag d.19.maj kl.10.00 – 17.00 

 
Museet rummer en stor samling af malerier fra renæssancens og 
baroktiden samt særudstillinger af forskellige kunstnere 

Når vi har været rundt på museet, går vi en tur i den smukke park og ser 
de mange smukke Rododendroner. 
Vi finder et hyggeligt sted til frokost 
 
Turens pris 50 kr. (Nivågård er gratis for røde kors) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-36 

Miniferie Røsnæs 

Søndag d.22. kl.10.00 mandag d.23.maj kl.17,00 
 
Miniferie med 1 overnatning på Strandhotel Røsnæs 
 
Røsnæs er en halvø på Nordvestsjælland, beliggende mellem Kalundborg 
Fjord og Sejerøbugten. 
Spidsen af Halvøen med Røsnæs Fyr er Sjællands vestligste punkt. 
 
Dag 1. 
Vi kører mod Kalundborg. Ved frokosttid finder vi et sted til en lille pause 
og tid til frokost. 
Midt på eftermiddagen ankommer vi til vores hotel. Her bliver vi mødt 
med kaffe/the og kage. Efterfølgende er det tid til at slappe af, gå en lille 
tur og nyde omgivelserne og udsigten ud over vandet. Dagen slutter med 
aftensmad og fælles hygge. 
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Dag 2. 
Vi starter dagen med en lækker morgenbuffet. Omkring kl. 10.00 pakker 
vi bagagen i bilen og kører en tur ud og nyder det smukke landskab, evt. 
en tur i Kalundborg kirke. Vi slutter af med frokost et sted i Kalundborg, 
inden bilen sætter kurs mod København, med en lille afstikker til et sted, 
hvor vi kan afslutte med en kop kaffe/kage.  
 
Turens pris 1400 kr. 
inkl. Transport, 1 overnatning i enkeltværelse, 
1 x morgenmad,1 x aftenmenu, 2 x frokost 2 x eftermiddagskaffe. 
Husk penge til drikkevarer. 
 
Tilmelding til turen på tilmeldingsdagen 42909046 tirsdag den 22. 
marts. På telefon 41273997 fra den 23 og frem til den 31. marts 
 

                           
  

 
Tur nr. VL22-37 

Frokosttur Helsingør  

Mandag d.30.maj kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører til Helsingør og spiser en god frokost i den hyggelige lille  
Cafe Olai. 
På hjemvejen kører vi forbi Hammermøllen i Hellebæk skov og beundrer 
det smukke område. Cafe Hammermøllen har desværre lukket om 
mandagen, så er vi til kaffe, må den nydes et andet sted, inden vi kører 

mod København. 
 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-38 
Buerup Kunsthåndværk 

Torsdag d.2. juni kl. 10.00 – 17.00. 

 
Mellem Tissø og Bromølle ligger Buerup med flot udsigt over bakke og sø. 
Her har 18 forskellige kreative kunsthåndværkere slået sig sammen i det 
gamle træsko Museum, hvor de præsenterer og sælger varer. Der er bl.a. 
keramik, glas, pileflet, trædrejning, tekstil og smykker. Der er også 
tilknyttet et Micro bryggeri til stedet. 

De er gæstfrie, og der er altid kaffe på kanden. 
Vi spiser frokost på Bromølle kro.  

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. VL22-39 

Frokosttur ”The Captain” 

Torsdag d.9.juni kl. 10.00 – 17.00 

 
Vi kører langs strandvejen til Rungsted Havn, hvor vi skal nyde en lækker 
frokost. 
 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
Tur nr. VL22-40 
Hillerød sejltur på slotssøen  

Mandag d.13.juni kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi tager til Hillerød og spiser en lækker frokost og slutter dagen af med 
en sejltur med den lille færge på Frederiksborg Slots sø. Her får vi en 
anderledes flot udsigt fra vandet til det romantiske Frederiksborg Slot og 
Barokhavens kaskader og formklippede monogrammer. 
 
Turens pris 80 kr. (tur 50 kr. + sejltur 30 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-41 
Ud i det blå ”Bisserup”  

Torsdag d.16.juni kl. 10.00 –17.00 

Vi kører ad de små veje i det sjællandske landskab til vi kommer til 
Bisserup 
Bisserup er en aktiv landsby og har stadig aktivt fiskeri fra havnen. 
Landsbyidyllen er intakt med mange af de oprindelige huse, som er flot 
bevaret, så sjælen fra den gamle fiskerby mærkes. Holsteinsborg Gods er 
en gammel sædegård fra 1357. H.C. Andersen var en hyppig gæst på 
godset. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

                      
Tur nr. VL22-42 

Isefjorden rundt med 4 færger 

Mandag d.20.juni kl. 9.30 – 17.30 

 
Vi skal Isefjorden rundt med 4 færger. Det er en oplevelse for alle sanser, 
alle aldre at tage turen rundt om Isefjorden. Isefjorden byder på 
spændende oplevelser både til lands og til vands, og bugter sig igennem 
5 sjællandske kommuner. 
Vi starter med at tage trækfærgen ved Hammer Bakker(10min) til Orø, 
hvor vi har tid til et lille ophold, inden vi tager færgen til Holbæk (30 
min). I Holbæk spiser vi frokost, inden vi kører til Rørvig, hvor vi tager 
færgen til Hundested (30min). 
Sidste færgetur er ved Sølager(15min) over til Kulhuse med et stop ved 
ishuset i Jægerspris. 

Den største oplevelse får vi, hvis man kommer ovenpå og nyder udsigten 
og den friske luft.  

 

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-43 
Italiensk Restaurant 

Torsdag d.23.juni kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi spiser en god frokost på Gordion i Lyngby. Menuen rammer det brede 
publikum, lige fra saftige steaks til sprøde italienske pizzaer. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. VL22-44 

Faxe Kalkbrud 

Mandag d.27.juni kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi finder et sted hvor vi kan få lidt frokost. Efterfølgende kører vi til Faxe.  
På den yderste kant af Faxe Kalkbrud ligger udsigtsplatformen Prismet. 
Her kan det imponerende syn ud over kalkbruddet nydes. 
Ved siden af ligger Geomuseum Faxe, som har åbnet en ny spændende 
udstilling om Danmarks fossile koralrev. Når vi nu er der, er der en 
mulighed for et besøg. Det koster 80 kr. for entre. 
 

Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer og evt. museumsbesøg 

 

 

Tur nr. VL22-45 

Hytholm Keramik  

Torsdag d.30.juni 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 til udtryk i alle hans relieffer og figurer. Allan laver både 
abstrakte og naturalistiske ting. 
Vi spiser frokost på Restaurant Mølleåens Golfklub, som bestyres af Lynge kro) 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-46 

Rosenhaven i Gerlev   

Mandag d.4.juli kl. 10.00 – 16.00 
 
Vi starter med at spise frokost på Gerlev kro. 
Efter frokost skal vi besøge den smukke rosenhave i Gerlev som bliver 
passet og plejet af frivillige. Hvis vejret er med os, så drikker vi vores 
medbragte kaffe/kage i haven. Hvis ikke kører vi til Frederikssund 
golfklub, hvor vi kan nyde udsigten ud over fjorden.  

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
Tur nr. VL22-47 

Dragør tur 

Torsdag d.7.juli kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører til Dragør og spiser en god frokost på cafe Espersen. 
Efter frokost er det tid til at nyde havnemiljøet eller gå en tur i det gamle 
Dragør med de smalle gader og flotte gamle huse 
. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. VL22-48 

Reffen 

Mandag d.11.juli kl. 10.00 – 15.30 

 
Så er det igen tid til en tur på Reffen. Her finder vi ca. 45 madboder med 
tilbud af mad fra verdens lande. Så brug en halv times tid på at gå en tur 
rundt i området og opleve det hele og lad dig inspirere til hvad mad du 
har lyst til. Vi sidder samlet, så maden bæres hen til bordet. Vi hjælper 
gerne. Drikkevarer kan køber der, hvor vi sidder. 
Der kan kun købes på kort. Hvis du kun har kontanter, kan du veksle 

disse i baren   til et kreditkort. Du får naturligvis refunderet et evt. 
overskydende beløb 
 
Turens pris 50 kr.   

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-49 

Sejltur med M/S Friheden 

Torsdag d.14.juli kl. 10.00– 17.00 

 
Vi kører til Næstved havn, hvor vi går ombord på det charmerede skib 
Friheden og sejler ud i Danmarks længste, snorlige kanal. Undervejs 
nyder vi udsigten til de grønne omgivelser. Ved kanalens udmunding 
åbner fjorden sig med udsigt til Karrebæk kirke og et rigt fugleliv. Vi 
krydser fjorden og lægger til ved Gavnø. Herefter sejler vi igen ud på 
fjorden og sætter kursen mod Karrebæksminde. Efter et ophold her sejler 

vi tilbage til Næstved. Det vil være muligt at besøge fiskemanden på Enø. 

Frokosten som består af 2 stk. flotte luksus smørrebrød, spiser vi 
ombord. 

 
Turens pris 240 kr. (tur 50 kr. + sejlads 100 kr. smørrebrød 90 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
 
 
 
 
. 
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Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 

 

  
 
 

 

 
 


