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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 igen ved din gadedør. 
 
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. 
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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. november 2019, kl. 10.00-13.00  
på telefon: 41 96 11 14. 
 
Indtal kun én besked med navn og telefonnr., 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. januar 2020, kl. 10.00-13.00  
på telefon: 41 96 11 14 
 

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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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

Program 1. del 

VS19-41  9.december Toksværd plantecenter    

VS19-42 13.december Julefrokost på Albatrossen    

VS20-01  6.januar Det nye Valby    

VS20-02 10.januar Bofællesskabet i Folehaven    

VS20-03 20.januar Shoppetur til Rødovre 

Centrum 

   

VS20-04 24.januar Ragnarock i Roskilde    

      

      

Program 2. del 

VS20-05  3.februar Ud i vinterlandskaber Café 

Hyacint, Helsingør 

   

VS20-06  7.februar Aftentur Café Tutten i 

Sydhavnen 

   

VS20-07 17.februar Amager (Ama'r)    

VS20-08 21.februar Café Liv    

VS20-09  2.marts Gerlev Kro    

VS20-10  6.marts Café tur: Det gyldne brød    

VS20-11 16.marts Genbrugsbutikker    

VS20-12 20.marts Louisiana: Per Kirkeby    

VS20-13 30.marts Forårstur    
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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 
 

Telefon: 41 96 11 14 
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Tur nr. VS19-41 
Toksværd plantecenter 
Mandag d. 9.  december kl. 10.00 -17.00 
Så er det ved at være sidste chance for at få en juleplante med hjem. 
Først kører vi til Bilka uden for Næstved hvor vi blandt andet nyder 
vores frokost. 
Herefter kører vi til plantecenteret hvor vi ser på deres jul- og planter, 
måske falder for en lille nisse eller en blomst. Vi skal selvfølgelig også 
have en kop kaffe og hertil nyde den medbragte kage.     

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

 
 
Tur nr. VS19-42 
Julefrokost  på Albatrossen i Brøndby havn 
Fredag d. 13. december kl. 12.00 – ca. kl. 16.30 
Vi skal prøve noget nyt i år – julefrokost på Albatrossen i Brøndby 
havn. Vi hygger nogle timer med god mad og godt selskab, den gode 
stemning skaber vi selv. Husk at, til jul må man godt spare på 
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brødet😊. Da der er risalamande er der selvfølgelig også en 

mandelgave. 
Turens pris 245 kr. (Tur 50 kr. + platte 195 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 

 
 
Tur nr. VS20-01 
Det nye Valby 
Mandag d. 6. januar kl. 10.00 – 14.30 
Vi kører en tur rundt og ser på alt det nye byggeri i Valby og vi skal 
selvfølgelig også hygge os med en dejlig frokost undervejs. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
Tur nr. VS20-02 
Besøg hos seniorbofællesskabet i Folehaven 
Fredag d. 10. januar kl. 11.00 – 15.00 
Vi besøger bofællesskabet i Folehaven. Det er 2 opgange der er beboet 
af seniorer. Alle har hver deres lejlighed, men i kælderen er der lokaler 
til fælles hygge og værksted. 
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Vi hygger os sammen med beboerne (mange af dem er deltagere i fra 
vores Røde Kors ture) spiser vores medbragte smørrebrød (øl og vand 
kan købes til 5 kr.) synger eller hvad vi ellers finder på. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
Tur nr. VS20-03 
Shoppetur til Rødovre Centrum 
Mandag d. 20. januar kl. 10.00 – 15.30 
Gad vide om der ikke er udsalg i Rødovre Centrum, lad os tage en tur 

ud og se. Vi skal ihvertfald spise frokost derude.  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til evt. indkøb, frokost og drikkevarer. 
 

 

 
 
Tur nr. VS20-04 
Ragnarock i Roskilde 
SÅ KOM MED MIG - GASOLIN´ 1969-78 
Fredag d. 24. januar kl.10.00 – 16.00 
Hvem kan ikke huske Gasolin og Kim Larsen? Kom med på et trip 

ind i en musik, der forandrer sin tid. Gasolin’ vader over Langebro 
med alle deres frække chicks og skæve christianshavnere ind i 
danskernes hjerter. De råber. De griner de skaber. De gør den 
danske rockscene større. For selv om der er drøn på, drømmer man 
stort i Gasolin’. Drømme der sender Gasolin’ ud på en rejse fra 
hippiebuler til folkeeje i den bedste sendetid. 
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Gasolin’ synger om det, de ser uden for deres vinduer – men på 
deres helt egen måde. Musikken fortæller os, hvem Gasolin’ er. Den 
vækker noget i os – følelsen af Gasolin’. 

I år er det 50 år siden at et af dansk rockhistories største bands 
blev til. Det markerer RAGNAROCK med særudstillingen “Så kom 
med mig – Gasolin’ 1969-78”. 
Turens pris 145 kr. (Tur 50 kr. +entré 95 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Anden del af programmet 

 

Her finder du ture, som køres i februar og 

marts 2020 og du kan tilmelde dig til: 
 

 2 x tur og 

 3 x tur på venteliste 

 

Tilmelding: 
 

Onsdag den 15. januar 2020 
kl. 10.00-13.00 

på telefon: 41 96 11 14 
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Tur nr. VS20-05 
Køretur langs sundet 
Mandag d. 3. februar kl. 10.00 – 15.00 
Vi kører en tur op langs Øresundskysten og ender i Helsingør, hvor vi 
spiser frokost på Café Hyacint. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
 
Tur nr. VS20-06 
Aftentur 
Fredag d. 7. februar kl. 17.30 – 20.30 
Vi skal ikke så langt væk hjemmefra denne gang, faktisk kun til Tutten 
på Mellemfortet i Sydhavnen. Vi hygger os sammen og nyder et dejligt 
måltid mad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. VS20-07 
Amager (Ama'r) 

Mandag d. 17. februar kl. 10.00 – 15.30 
Vi skal en tur ud på Amager. Der er bygget meget nyt 
som vi skal se, men mon ikke også der kan blive tid til  
at se det gamle Dragør. Frokosten må vi ikke glemme 
så den indtager vi et hyggeligt sted.   
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VS20-08 
Cafe Liv. 
Fredag 21. februar kl.10.00 – 16.00 
Vi tager en tur ud i vinterlandskabet og havner i Høng på det vestlige 
Sjælland. Frokosten indtages på Café Liv.  
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. VS20-09 

Gerlev Kro 
Mandag d. 2. marts kl. 10.00 – 16.30 
Det er lige blevet den første forårsmåned. Vi kører ud 
og ser om foråret er i gang. Vi kører lidt rundt og ender  
med at spise frokost og hygge os. Efter det kører vi stille  
hjem igen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 

Tur nr. VS20-10 

Cafetur Det gyldne brød 
Fredag d. 6. marts kl. 12.00– 15.30 
Vi kører til Det gyldne brød i Vallensbæk og hygger os med kaffe og 
kage. Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til kaffe og kage 
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Tur nr. VS20-11 
Genbrugsbutikker 
Mandag d. 16. marts kl. 10.00 – 16.00 
Turen går til Roskilde hvor vi skal kigge på genbrugsbutikker 
og se om der er noget som kan bruges. Vi spiser selvfølgelig 
også frokost inden turen igen går hjemad. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

 
 
 

 
 
Tur nr. VS20-12 
LOUISIANA:PER KIRKEBY: BRONZE  
Fredag d. 20. marts kl. 10.00 – 16.30 
Per Kirkeby (1932-2018) er en af de absolutte hovedpersoner i 

Louisianas samling, som rummer værker helt fra begyndelsen af hans 
kunstneriske løbebane og frem til Kirkebys allersidste år. Forårets 
udstilling bliver den første samlede præsentation af Kirkebys 
bronzeskulpturer og har fokus på kunstnerens arbejde med figur og 
rum, noget der også optager ham levende i maleriet i begyndelsen af 
1980’erne. 
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Bronzerne, der ofte spiller en tilbagetrukket rolle på Kirkeby-
udstillinger, vil spille hovedrollen her, men det vil ske i samspil med 
malerier og tegninger. Samt i dialog med nogle af de valgslægtskaber i 
kunsthistorien, som var så typiske for den intellektuelle spændvidde i 
Kirkebys blik på verden – som f.eks. Rodin. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
Tur nr. VS20-13 
Forårstur 
Mandag d. 30. marts kl. 10.00 – 16.30 
Turen går gennem Midtsjælland, hvor vi ser om vi kan finde lidt tegn på 
foråret. Vi finder et sted hvor vi kan nyde frokosten. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer  
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Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 
 

 


