Telefon- og Turtjenestens program for

Vesterbro/Sydhavnen
April, maj, juni og juli 2022

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
minibusser. 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.
Tilmelding til ture i det nye program begynder:
Tirsdag d. 15. marts kl. 10.00-12.00
Ring på telefon 41 96 11 14.
Indtal kun én besked med navn og telefonnummer, så ringer vi tilbage i
den rækkefølge, opkaldene er registreret.
Du kan tilmelde dig 2 ture og ellers er du meget velkommen til at
skrive dig på venteliste.
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer.
Telefonbeskeder indtalt før kl. 10.00 bliver ikke registreret
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Efter tilmeldingsdagen 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.
Praktisk information

=*

= **

Gangbesværede
Ture markeret med ** er ikke egnede for kørestolsbrugere, rollatorbrugere 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 klokkeslæt, 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

VS22-07
8. april
VS22-08 22. april
VS22-09
6. maj
VS22-10 20. maj
VS22-11 3. juni
VS22-12 17. juni
VS22-13
1.juli
VS22-14 15. juli

Destination

Ønsker

Tilmeldt

Venteliste

Ud i foråret
Midtsjælland
Plantecenter
Hundested Havn
Zengarden
Genbrug i Køge
Aftenspisning
Albatrossen
Udsholt Strand
sommerhushygge
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Tur nr. VS22-07
Ud i foråret
Fredag den 8. april kl. 10.30–15.30
Vi kører en tur omkring Rådvad langs Strandvejen og ender i
Espergærde, hvor vi hygger os med en dejlig frokost.
Turens pris 50 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer.

Tur nr. VS22-08
Midtsjælland
Vrangeskov og Haraldsted sø – Rådhuskroen i Ringsted
Fredag den 22. april kl. 10.00-16.30
Vrangeskov med de forvredne bøgetræer har været et populært
udflugtsmål for indbyggerne i Ringsted i mere end 150 år. Fra 19705

2009 fik københavnerne en del af deres drikkevand fra Haraldsted Sø
for foden af Vrangeskov.
Vrangeskov og Haraldsted Sø ligger i en tunneldal fra sidste istid - for
ca. 15.000 år siden.
Ved p-pladsen lå tidligere det gamle Traktørsted indrettet i den gamle
bygning, der tidligere også tjente som bolig for kildekonen. En sti går
ned til søen og kilden. Kildevældet kan stadig ses ved søbredden.
Udsigten er enestående.
Bagefter kører vi til Rådhuskroen i Ringsted og spiser frokost.
Turens pris er kr. 50 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer.

Tur nr. VS22-09
Plantorama i Hørsholm
Fredag den 6. maj kl. 10.30–16.00
Plantorama Hørsholm åbnede 25. marts 2021 som det tolvte
Plantorama-center.
Når du træder ind af døren, fornemmer du straks den særlige
atmosfære i væksthusene: Tusinder af farvestrålende og duftende,
blomstrende og grønne planter står side om side og giver dig Danmarks
største udvalg at vælge imellem. Udover de mange spændende planter
finder du også et stort udvalg af spændende tilbehør til hus og have.
Frokosten spiser vi i Hørsholm Midtpunkt.
Turens pris 50 kr.
Husk også penge til frokost, drikkevarer og eventuelle indkøb.
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Tur nr. VS22-10
Hundested Havn
Fredag den 20. maj kl. 10.00-16.30
Vi kører en tur til Hundested Havn, hvor vi går en lille tur og ser på de
små butikker i røde barakker, der er skudt op ved havnen gennem de
seneste år. Herefter spiser vi frokost et eller andet sted. Da vi på
nuværende tidspunkt ikke ved hvilke restauranter, der har overlevet
coronaen, kan vi ikke skrive om, hvor vi spiser, men vi skal nok finde et
godt sted.
Turens pris 50 kr.
Husk også penge til mad og drikkevarer.
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Tur nr. VS22-11
Zen-Garden
Fredag den 3. juni kl. 10.00–16.30
Vi kører til Stenlille, hvor vi skal besøge den spændende have, der bare
bliver smukkere og smukkere for hvert år. Zen-garden er et paradis
med vandfald, grotter, rislende å løb, smukke stensætninger og et væld
af planter (bl.a. rododendron, roser og utroligt mange andre), træer og
blomster.
Zen-Garden er en privat ejet have, den er bygget op af Jørgen gennem
35 år. Haven passes i dag stadig af Jørgen og hans datter Mette. Der
er ingen ansatte, og det er også Jørgen eller Mette der tager imod
havens gæster.
Zen-Garden består af to haver, den gamle have og den nye have. De er
ca. 24.000 kvadratmeter tilsammen. Haverne er bygget op af ca. 8.000
tons store granit, hvad der svarer til 600 læs på en lastbil. Jørgen har
rejst meget i østen - bla. Himalaya - hvorfra en del inspiration til
havens bjergformationer er kommet.
Vi køber maden på vejen, da der ligger en slagter i nærheden af haven.
Drikkevarer kan købes i haven.
Turens pris 150 kr. (50 kr.+100 kr. i entré)
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
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Tur nr. VS22-12
Køge - genbrug
Fredag den 17. juni kl. 10.30–16.00
Nu må det vist være på tide med en tur i genbrugsbutikker. Vi kører til
Køge og ser om vi kan finde noget, som vi absolut må eje. Vi besøger
et par stykker, som ligger meget tæt på hinanden.
Vi skal selvfølgelig også nyde en dejlig frokost.
Turens pris 50 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer
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Tur nr. VS22-13
Aftenspisning på Albatrossen
Fredag den 1. juli kl. 17.00–20.30
Selv om du ikke bryder dig om at komme ud om aftenen, så har du nu
chancen for at komme med ud at spise i dejligt selskab, og vi satser på
at se en smuk solnedgang. Du bliver som vanligt hentet ved og bragt til
din gadedør.
Turens pris 50 kr.
Husk også penge til middag og drikkevarer
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Tur nr. VS22-14
Udsholt Strand - sommerhushygge
Fredag den 15. juli kl. 10.00–16.30
Turen går først til Gilleleje, hvor vi skal hente vores bestilte
smørrebrød. Herefter kører vi ud til sommerhuset, hvor vi spiser vores
frokost og ellers hygger os, forhåbentlig er vejret så vi kan sidde på
terrassen.
Turens pris 50 kr.
Husk også penge til frokost og drikkevarer.
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Næste program udkommer i slutningen af juni

Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere
uden uvurderlig økonomisk støtte fra
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