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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 Hoved-
stadens 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 ved din gadedør. 

 
Sådan tilmelder du dig ture 

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

 
Tilmelding til ture i det nye program begynder: 

Fredag den 22. 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 højst tilmelde dig 4 
ture pr. program. Du kan derudover bliver skrevet på venteliste til højst 
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 

VL19-84 5. december Lerbækgård, Julefrokost     
VL19-85 9. december Lerbækgård, Julefrokost     
VL19-86 12. december Ringsted ”Outlet”    
VL19-87 16. december Aftentur, Birkegårdens have      

   Godt nytår    
VL20-01 13. januar Holbæk, ”Cafe Svanen”    
VL20-02 16. januar Nivågård    
VL20-03 20. januar Køge museum    
VL20-04 23. januar Svogerslev Kro    
VL20-05 27. januar Herlev, Spangsberg    
VL20-06 30. januar Sorø Kunstmuseum    
VL20-07 3. februar Rungsted Havn”The Captain”    
VL20-08 6. februar Fredensborg Orkidegartneri    
VL20-09 10.februar Øresunds Akvariet    
VL20-10 13. februar Cafe Lindevang Frokosttur    
VL20-11 17. februar Cafe Rabes Have    
VL20-12 20. februar Amager rundt    
VL20-13 24. februar Køge bugt Landsbytur    
VL20-14 27. februar Nyboder køkken Frokosttur    
VL20-15* 2. marts Øresundsbuffet    
VL20-16 5. marts Lyngby, Aftentur     
VL20-17 9. marts Valby Nordisk film    
VL20-18 12.marts Jægerspris slot    
VL20-19 15. marts  Helsingør søndagstur    
VL20-20 19. marts  Gilleleje Frokosttur    
VL20-21 23. marts Karrebæksminde    
VL20-22 26. marts Revy museet   ”Alhambra”    
VL20-23 29.marts Søndags frokost     
VL20-24 30. marts Roskilde RO`s Torv    
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Tur nr. VL19-84 

Julefrokost ”Lerbækgård” 

Torsdag d. 5. december kl. 10.30–16.00 

 
Vanløse og Østerbro kører op til Restaurant Lerbækgård, en smuk 
gammel går, som ligger ved Hørsholm Golfklub. Her venter der os en 
god og lækker julefrokost, som bliver serveret ved bordene. 

 
Turens pris 225 kr. (50 kr.+ 175 kr. frokost) 

Husk også penge til drikkevarer.  

 

 

 
 

 
 

 
Tur nr. VL19-85 

Julefrokost ”Lerbækgård” 

Mandag d. 9. december kl. 10.30–16.00 

 
Vanløse og Brønshøj kører op til Restaurant Lerbækgård, en smuk 
gammel gård, som ligger ved Hørsholm Golfklub. Her venter der os en 
god og lækker julefrokost, som bliver serveret ved bordene. 

 
Turens pris 225 kr. (tur 50 kr. + 175 kr. frokost) 

Husk også penge til drikkevarer. 
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Tur nr. VL19-86 

Juletur til Ringsted ”Outlet” 

Torsdag d. 12. december kl. 10.00–17.00 

 
Vi kører til Ringsted Outlet, og ser, om vi kan få shoppet lidt, for her 
ligger Danmarks største Outlet udsalg med 28 flotte mærkevarer 
Outlet´s til dig, der holder af et godt tilbud, men ikke vil gå på 
kompromis med kvaliteten. Man sparer mellem 31-70% af tøjprisen i 
forhold til vejledende udsalgspris i almindelige forretninger. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 

 

 
 
 
Tur nr. VL19-87 

Birkegårdens haver  

Mandag d. 16. december kl. 15.30–21.00 

 
Vi skal på aftentur til Birkegårdens haver, hvor vi skal nyde vores varme 
mad ”svinekam med kartofler og rødkål”. Når mørket falder på, og 
lysene bliver tændt i den Engelske Have, skal vi ud og opleve noget 
eventyrligt. Vi går en tur rundt i haven og lader oplevelsen forplante 
sig. Når vi har fået nok af oplevelsen, kører vi hjemad. 

 
Turens pris 255 kr. (tur 50 kr. + entre 70 kr.+ middag 135 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 
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Godt nytår 

Tur nr. VL20-1 

Holbæk, ”Cafe Svanen” 

Mandag d. 13. januar kl. 10.00–16.00 

 
Vi kører en dejlig tur til Holbæk, hvor vi skal spise frokost på Cafe 
Svanen. Cafe Svanens historie starter tilbage til 1912, hvor den var 
tilknyttet Holbæk kaserne som et rigtig soldaterværtshus med sand på 
gulvet. 

I 1960erne var Svanen blandt andet kendt for sin levende papegøje. 

Da Holbæk kaserne lukkede i 1980, udviklede Svanen sig til et hårdt 
havnearbejderværtshus og et sted, hvor man ikke uden videre begav 
sig ind alene som kvinde. 

I 1988 blev stedet solgt og forvandlede sig til et populært spise og 
musik sted, som det er i dag. Stedet drives i dag af 2 dygtige kokke. 
Stedet er også kendt for sit lækre smørrebrød, som også sælges ud af 
huset. 

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

 



Vanløse                                                                    December 2019 januar, februar, marts 2020
  

 

8 

 

 
Tur nr. VL20-2 
Nivågård Maleri samling 

Torsdag d. 16. januar kl. 10.30–16.30 

 
Udstillingens fokus er det usædvanlige kunstneriske parløb mellem 
kunstneren L.A.Ring (1854-1933) og H.A.Brendekilde (1857-1942), der 
fandt sted i perioden 1880-1920.Begge kom fra fattige kår og delte i 
perioder både værelse og atelier i København. Derudover kan man se 
den permanente udstilling og eventuelt gå en kort tur i haven. 

Vi finder et godt sted til vores frokost. 

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
Tur nr. VL20-3 

Køge museum 

Mandag d. 20. januar kl. 10.00–16.00 

 
Køge museum er et lokalhistorisk museum. Den gamle købmandsgård 
fra 1519 lægger hus til udstillingerne. De skriver: Det skal være 
interessant at gå på museum, uanset om du er 7 eller 97 år. 

Oplev: KRUDT, KUGLER, KJOLER, KAOS, KØJER, KNOGLER OG KENDISSER. 

Vi finder et sted i Køge eller omegn til vores frokost. 

 
Turens pris 125 kr. (tur 50 kr. entre 75.kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL20-4 

”Svogerslev Kro” 

Torsdag d. 23. januar kl. 10.00-16.00 

 
Vi kører en tur ud i det forhåbentlige, snedækkede landskab. 

Efter vores tur rundt i den smukke natur, ender vi ved den smukke 
gamle Svogerslev Kro. Her vil vi nyde en god frokost, inden vi kører 
videre i det smukke landskab.   

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. VL20-5 

Herlev ”Spangsberg Chokolade” 

Mandag d. 27. januar kl. 10.00–15.30 

 
Så erdet tid til lidt sødt, her i den mørke januar måned. 

Spangsberg Chokolade skriver: God smag, Visionen om Danmarks 
bedste flødeboller. 

Spangsberg Chokolade favner rigtig mange varianter, og de skaber hele 
tiden nye smagsvarianter, som pirrer sanserne. Sortimentet skifter, og 
de er på en konstant rejse for at udvikle nye forførende flødeboller, 
chokolader m.m. 

Start altid med en smagsprøve. 

Mulighed for (hvis det har interesse) at besøge Herlev Loppemarked 

”Kirppu”, som ligger ved Herlev centret. Det er reolsalg, hvor private 
lægger ting til salg for rimelig penge. 

Vi finder et sted i nærheden til vores frokost. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL20-6 
Sorø Kunst Museum 

Torsdag d. 30. januar kl. 10.00–17.00 

 
Sorø Kunstmuseum rummer kunst for en hver smag med sine ca. 2.300 
værker, der spænder over 350 års kunst. F.eks. er guldaldermalerne 
repræsenteret ved Eckersberg, Købke, Constantin Hansen og Martinus 
Rørbye. 

Derudover har kunstmuseet Danmarks ubestridt største og fineste 
samling af originale russiske ikoner. De 190 ikoner er doneret af Per 
Schrøder, Hermod Lannug og Lorentz Jørgensen. 

For at fuldende dagen spiser vi frokost på Restaurant ”Tee Stedet” 

 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + entre 70 kr.)  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
 
 
Tur nr. VL20-7 

Rungsted Havn, “The Captain” 

Mandag d. 3. februar kl. 10.00–15.30 

 
The Captain er en klassisk familierestaurant med fornuftige priser, 
beliggende midt i Rungsted Havn. Her vil vi nyde vores frokost og 
samtidig se på det stille liv i havnen sådan en mandag eftermiddag i 
februar. 

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL20-8 

Fredensborg Orkidegartneri 
Torsdag d. 6. februar kl. 10.00–16.00 

 
I Fredensborg ligger Orkidegartneriet, og som navnet antyder, er det en 
matrikel med forskellige arter af den smukke blomst. Hvis du holder af 
blomster – og specielt orkideer – så får du noget af en speciel oplevelse 
hos Orkidegartneriet. Du har mulighed for at se og købe de mange 
flotte blomster, specialgødning, bøger om orkideer og meget mere. Vi 
spiser frokost et hyggeligt sted i nærheden. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL20-9 

”Øresundsakvariet” 

Mandag d. 10. februar kl. 10.00–16.00 

 
Nu det tid til at gå på opdagelse i Øresundsakvariet. 

Øresundsakvariet er et lille hyggeligt saltvandsakvarie nord for 
Kronborg i Helsingør. Her kan du tage med ned under havoverfladen og 
opleve det fantastiske dyre og planteliv, der er i Øresund. 

Mød farvestrålende fisk, hajer, rokker, blæksprutter og store hummere. 
Se en torsk i øjnene, mærk en søstjerne, klap en fladfisk og en krabbe. 
HVIS DU TØR! 

 
Turens pris 125 kr. (tur 50 kr. + entre 75 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. VL20-10 

Frokosttur til Cafe Lindevang 

Torsdag d. 13. februar kl. 11.00–16.00 

 

Restauranten ligger på Frederiksberg, hvor de reklamerer med, at de er 
”Københavns værste spisested”. Det tror vi nu ikke på, da man skal 
bestille bord 2 til 3 uger før, man ønsker at besøge dem. 

 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL20-11 
”Cafe Rabes Have” 

Mandag d. 17. februar kl. 10.00–16.00 

 
Vi kører til Christianshavn og spiser frokost. Rabes Have er et stykke 
kulturhistorie, der værner om smørrebrødstraditionerne. 

Facaden på det gamle, lidt sammensunkne hus på Christianshavn gør 
ikke meget væsen af sig. Men det skal man ikke lade sig narre ad. 
Rabens Have er et nydeligt og ganske populært frokoststed. 

Rabens Have har rødder helt tilbage til 1678, hvor det åbnede som 
brændevins brænderi, og den dag i dag kan man nyde en iskold snaps 
til et stykke godt dansk smørrebrød, en smørstegt rødspætte eller 
stedets populære pariserbøf. 

Efterfølgende kører vi en rundtur i det gamle og nye Islands Brygge, og 
kommer forbi de nye gang-og cykelbroer. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

 
 
Tur nr. VL20-12 

Amager rundt 

Torsdag d. 20. februar kl. 10.00–15.30 

 
Vi kører Amager rundt til steder, som I måske ikke har set før, f.eks. alt 
det nye byggeri ved Amager strand, selve strandparken, byggeriet i 
Ørestaden og Arenaen, samt Islands Brygge. Videre til Christianshavn, 
ad Kløvervej til Holmen, Skibakken, operaen og meget mere. På et 
tidspunkt runder vi ved ”Menuen” på Brigadevej, hvor vi spiser vores 
frokost. 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL20-13 
Landsbytur Køge bugt 

Mandag d. 24. februar kl. 10.00–16.00 

 
Vi kører en tur langs Køge bugt, hvor vi vil forsøge at finde de små 
hyggelige landsbyer: Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Tune og 
Karlslunde. Ved Greve Landsby finder vi en Røde Kors butik, og hvis 
den er åben, kigger vi ind. 

Vi kører videre til Korporalskroen, hvor vi vil spise vores frokost. 
Korporalskroen har en lang historie bag sig, så hvis det har interesse er 
der måske en ansat der vil fortælle os lidt historie. 

Det er også muligt at besøge Møllebækkens Købmandsgård, som ligger 
samme sted. 

 
Turens pris 50 kr.   

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. VL20-14 

Frokosttur til ”Nyboder køkken” 

Torsdag d. 27. februar kl. 10.30–15.30 

 
Vi kører ind til byen og spiser på en ny restaurant ”Nyboders køkken” 
Restauranten er indrettet i en stil, som minder om Matador og med 
billeder af skuespillere og kongehuset på væggene. 

Spisekortet omfatter mange retter, som mor og mormor lavede og til 
fornuftige priser. 

Det hele krydres med toner af bl.a. Poul Richard, Liva Weel og andre 
kunstnere fra en periode vi alle mindes. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL20-15* 

Øresundsbuffet 

Mandag d. 2. marts kl. 10.30–16.30 

 
Vi går ombord på det fine skib Aurora, til afgangen kl. 12.43 og krydser 
Øresund (et par gange), mens vi nyder Auroras dejlige frokostbuffet 
med efterfølgende kaffe, samt den gode udsigt over bølgen den blå. 

 
Turens pris 180 kr. (tur 50 kr. + 130 kr. færge og buffet.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

Husk det blå sygesikringskort + pas eller andet legitimation 
med billede 

Der er et langt stykke at gå fra terminalen ud til færgen 

Turen er ikke egnet for kørestols- og rollatorbrugere og meget dårligt 
gående. 

 
 
 
 
Tur nr. VL20-16 

Aftentur til Italiensk Restaurant 

Torsdag d. 5. marts kl. 16.00–21.00 

 
Vi kører til Lyngby. Her ligger Gordion Cafe og Restaurant. Her skal vi i 
hyggeligt samvær spise Italiensk, eller hvad de nu har på spisekortet. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til aftensmad og drikkevarer. 
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Tur nr. VL20-17 

Nordisk Film 

Mandag d. 9. marts kl. 10.00–16.00 

 
Hos Nordisk film i Valby finder vi et Olsen-banden-univers. Her vil 
besøgende blive ført gennem den elskede forbryder-bandes verden af 
en særlig guide, der fortæller røverhistorier fra tiden, hvor banden 
skrev filmhistorie. Klenodier som Bennys gule sokker, Yvonnes farverige 
kjoler og Egons bowlerhat kan selvsagt også beses på nært hold, 
ligesom flere af de kendte lokaliteter er detaljeret genopbygget. En lille 
del af rundvisningen foregår udendørs, da vi skal fra bygning til 
bygning, så husk at tage tøj på efter vejret. 

Efter rundvisningen finder vi et sted til vores frokost. 

 
Turens pris 138 kr. (tur 50 kr. + rundvisning 88 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 

 
Tur nr. VL20-18 

Jægerspris slot 

Torsdag d. 12. marts kl. 10.00–17.00 

 
Kong Frederik de 7. købte slottet i 1854 og gjorde det til sin private 
bolig sammen med Grevinde Danner. Ved kongens død blev det 
enkesæde for grevinden, og i 1866 åbnede hun en del af slottet for 
publikum og besluttede, at stuerne for fremtiden skulle stå urørte som 
et minde om kongen. Derfor kan vi i dag nyde synet af silketapeter, 
kongens våben og pibesamling, jagttrofæer, en omfattende 
malerisamling og meget mere. 

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL20-19 

Helsingør, søndagstur 

Søndag d. 15. marts kl. 10.00–16.00  

 
M/S Museet for Søfart. 

En ny spændende udstilling er flyttet ind på det skibsværk, hvor 
Kløvedal engang gik og drømte om verdenen.   

Udstillingen bliver kaldt  

”Frihedens Værksted” Kløvedal og livet med Nordkaperen. 

Klokken 13.00 til 13.15 vil vi få en kort fortælling om udstillingen, 
derefter gå vi selv på opdagelse i udstillingen. 

Udstillingen har været vist i Århus og lavet i samarbejde med Troels 
Kløvedal og Naturhistorisk Museum i Åhus. 

 
Turens pris 146 kr. (tur 50 kr. + entre 96 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. VL20-20 

Frokost tur til Gilleleje 

Torsdag d. 19. marts kl. 10.00–16.30 

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

 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 



Vanløse                                                                    December 2019 januar, februar, marts 2020
  

 

18 

 
Tur nr. VL20-21 

Karrebæksminde 

Mandag d. 23. marts kl. 10.00–17.00 

 
VI starter turen på Motorvejen. Når vi er kommet fri af Storkøbenhavn, 
drejer vi ind på de små veje og nyder den smukke Danske natur indtil 
vi når Karrebæksminde/Enø. Her gør vi et stop og spiser vores frokost. 
Inden vi kører hjem er det muligt at besøge en af fiskeforretningerne, 
hvis man vil have frisk fisk eller måske lidt røgede fisk med hjem. 

 
Turens pris 50 kr.   

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 

 
 
 
Tur nr. VL20-22 

Revy museet ” Alhambra” 

Torsdag d. 26. marts kl. 10.00–15.00 

 
Vi skal på lokalt besøg, mange af os har ikke været der, og andre kan få 
en ekstra tur hertil. De kalder sig ”Museet for humor og satire” og 
dækker den humoristiske og satiriske scenekunst fra 1849, hvor den 
første danske revy havde premiere. Vi spiser frokost lokalt, inden turen 
går hjemad. 

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL20-23 

Søndagsfrokost på Lerbækgård 

Søndag d. 29. marts kl. 10.30–16.00 

 

Vi kører en tur rundt og nyder naturen. Ved frokosttid ender vi i 
Hørsholm. Her venter der os en rigtig god søndagsfrokost på 
Lerbækgård, en smuk gammel gård som ligger i Hørsholm Golfklub.  

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

Husk også penge til drikkevarer. 

 
 
Tur nr. VL20-24 

Roskilde, RO`s Torv 

Mandag d. 30. marts kl. 10.00–16.00 

  

I dag skal vi spare lidt på morgenmaden. Vi kører til R0`s torv i 
Roskilde, hvor vi starter med at bestille en Brunch tallerken på  

La Rustica.  

På deres hjemmeside skriver de, at centret er et unikt shopping center 
med fokus på design, kunst og arkitektur. De lyse og smukke 
omgivelser skaber en stemning og stil, som gør det til en særlig 
oplevelse at besøge centret. 

Efter spisning er det muligt at gå på opdagelse i centret, shoppe eller 
bare kigge. Hvis kaffetørsten melder sig, slutter vi af med en kop kaffe 
inden turen gå hjemefter. 

 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + brunch 95 kr.) 

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

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 


