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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 20.juli 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. 21.juli 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 

VL22-50 1.august Hersted Høje, Albertslund    

VL22-51  4.august  Amagermuseet, Dragør    

VL22-52 8.august Isefjorden rundt    

VL22-53 11.august Aftentur Lerbækgård 
Hørsholm 

   

VL22-54 15.august Naturkirkegården Holbæk    

VL22-55 18.august Ordrupgaard     

VL22-56 22.august M/S Friheden 

Næstved/ Enø 

   

VL22-57     25.august  Orchidegartneriet 

Fredensborg 

   

VL22-58  29.august Den Gamle Eg Jægerspris    

VL22-59  1.september  Hersted Høje Albertslund    

VL22-60  5.september  Silkegrønt Sorø    

VL22-61 8.september Frokost tur Sank Peter    

VL22-62 12.september  Mosehuset    

VL22-63 15.september Amalie Museet Dronningens 

smykker 

   

VL22-64  19.september Lynge Gladgården    

VL22-65  22.september Kalundborg    

VL22-66 26.september Lillesyd, Herfølge    

VL22-67  29,30 sept. 

1.okt  

Miniferie Fyn 

Fjelsted Skov Hotel 

   

VL22-68 3.oktober  Løvfaldstur    

VL22-69  6.oktober Buerup Kunsthåndværk    

VL22-70 10.oktober  Thorsvang Samlermuseum    

VL22-71 13.oktober Nørrebro,Politimuseet    

VL22-72 17. oktober Brunch på Cafe Chapling     

VL22-73  20.oktober Røde kors, Hørsholm    

VL22-74  24.oktober  Frokost tur til Mosede havn 
Jenners Seaside 

   

VL22-75  27.oktober Frokost Nyboder køkken    

VL22-76 31. oktober Kræmmergården St. 
Magleby 

   

VL22-77  3.november  Nisseland Mørkøv    

VL22-78 7.november Københavnertur Folke 
Absalon 

   

Vl22-79 10.november Frokosttur Orø     

VL22-80 14.november Køge museum    

VL22-81 17.november Greve museum    

VL22-82 21.november Magasin du Nord Museum     

VL22-83 24.november Julefrokost Tutten 
Sydhavnen 

   

VL22-84 28.november Julefrokost Tutten 
Sydhavnen 
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Tur nr. VL22-50 
Hersted Høje Albertslund 

Mandag d.1.august kl.10.00 –15.00 
 

Vi kører til Herstedhøje, som er et kunstigt anlagt bakkelandskab med 
flere høje umiddelbart nord for Herstedøster i Albertslund Kommune. 
Højeste punkt er 67 m over havets overflade, 35-45 m højere end det 
omkringliggende flade terræn. Der er en fantastisk udsigt, og det er 
muligt på denne dag at køre helt op på toppen i vores bus. Inden vi kører 
videre, besøger vi naturskolen. 
Vi spiser frokost i nærheden. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 

 
 

 
 
 
Tur nr. VL22-51 

Amagermuseet Dragør 

Torsdag d.4.august kl. 10.00 – 16.00 

 
Amagermuseet består af to firelængede gårde. Bygningerne er 
beliggende i St. Magleby også kendt som ”Hollænderbyen” på grund af de 
hollandske indvandrere, der kom til Amager i 1500-tallet. 
Da i besøger museet den sidste uge i sommerferien, forventer jeg, at der 

er særlig aktivitet på Museet. 
 Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 
Turens pris 100 kr. kr. (tur 50 kr. + 50 kr. entré) 
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Tur nr. VL22-52 

Isefjorden rundt med de 4 færger 

Mandag d. 8.august 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 (30 min). 
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 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. VL22-53 

Aftentur Lerbækgård 

Torsdag d. 11.august kl.17.00 – 21.00 
 
Vi skal i den smukke sommeraften en tur til Hørsholm. Vi skal besøge 
Lerbækgård som denne aften serverer den Danske Nationalret 
Stegt Flæsk ad libitum m. nye kartofler, persillesauce, syltede rødbeder. 
Det er muligt at slutte af med en kop kaffe eller noget til den søde tand. 
 
Turens pris 199 kr. (tur 50 kr. + 149 kr. Stegt Flæsk) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 

 

 
 
Tur nr. VL22-54 

Naturkirkegården Holbæk 

Mandag d.15. august kl. 10.00 – 16.00 

 
Naturkirkegården er et besøg værd for alle, der interesserer sig for natur, 
kunst og kirkegårde. I et smukt kuperet naturområde har landskabs- 
arkitekt Charlotte Skibsted skabt en naturkirkegård, som med tiden også 
er blevet en park med skulpturer. Om sommeren er der et væld af vilde 
blomster, fine staudebede og et utal af rhododendronbuske i alle nuancer. 
Vi spiser frokost i Holbæk. 
 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. VL22-55 

Ordrupgaard 

Torsdag d.18. august kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi skal se en udstilling med Peter Hansen ” Jeg maler hvad jeg ser” 
Jeg maler simpelthen det jeg ser, kan man overhoved andet. Skrev 
kunstneren engang om sit arbejde. Peter Hansen (1868-1928) malede 
muligvis blot det han så; men han gjorde det med en stærk koloristisk 
forståelse, og i sine bedste værker formåede han med enkle midler og 
helt usentimentalt at fremhæve det banale og rustikke i en sådan grad, at 
flere malerier har opnået en nærmest ikonisk status. 
  

Turens pris 170 kr. (tur 50 kr. + 110 kr. entré) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 

 
 
Tur nr. VL22-56 

Sejltur med M/S Friheden  

Mandag d. 22.august 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. 

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

Turens pris 270 kr. (tur 50 kr.+ sejlads 110 kr. smørrebrød 110 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer.  
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Tur nr. VL22-57 

Orchidegartneriet Fredensborg 

Torsdag d. 25. august kl. 10.00– 16.00 

 
Orchidegartneriet i Fredensborg er et eldorado for plante elskere med en 
passion for den særprægede og smukke blomst. 
Vi spiser frokost på den lokale golfklub. 
Inden vi kører hjem, besøger vi Sørup is & kaffestue. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 

 

 
 

 
 
 
Tur nr. VL22-58 

Den Gamle Eg i Nordskoven 

Mandag d.29.august kl. 10.00 – 16.00 

 
Så har vi igen fået tilladelse af den lokale myndighed til at køre ind i den 
smukke Nordskov med bilen. Denne tur bliver aldrig kedelig. Det er en 
smuk tur uanset årstiden. Efter en god tur igennem skoven ender vi ved 
”Den gamle konge Eg”. Efterfølgende finder vi et sted til en god frokost. 

 
Turens pris 50 kr.   

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. VL22-59 

Herstedhøje Albertslund 

Torsdag d. 1. september kl. 10.00 – 16.00 

 
Vi kører til Herstedhøje, som er et kunstigt anlagt bakkelandskab med 
flere høje umiddelbart nord for Herstedøster i Albertslund Kommune. 
Højeste punkt er 67 m over havets overflade, 35-45 m højere end det 
omkringliggende flade terræn., Der er en fantastisk udsigt, og det er 
muligt på denne dag at køre helt op på toppen i vores bus. Vi spiser 
frokost i nærheden og kører videre til Grennesminde som er et økologisk 
gartneri, som drives af unge/voksne med særlige behov, og her er det 
muligt at købe kaffe i cafeen. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 
 
 
Tur nr. VL22-60 

Silkegrønt Sorø  

Mandag d. 5. september kl. 10.00 – 16.30 
 
Vi besøgte Silkegrønt i maj, det var en meget positiv oplevelse så derfor 
gentager vi turen, så andre kan få en god oplevelse.  
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. 
Vi spiser frokost i Rådhus Kroen Ringsted. 
 

Turens pris 100 kr. (tur 50 + 50 kr. kaffe og kage) 

 Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. VL22-61 
Frokost tur til Sankt Peder Hellerup 

Torsdag d. 8. september kl. 10.00 – 15.00 
 

Vi kører en tur rundt i Nordhavn og ser, om de snart er færdige med 
byggeriet i området. 
Vi spiser frokost på det gode gamle værtshus ”Sankt Peder”, som ligger i 
Hellerup. Den populære spise er her røget ål. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 
 

 
 

 
 
Tur nr. VL22-62 

Mosehuset Borup 

Mandag d. 12. september kl. 10.00 – 16.30 
 
Mosehuset er beliggende i naturskønne omgivelser ved den gamle 
tørvemose ”Dyndet” ved Borup.  

Vi er lidt i en tidslomme. Det bringer minderne frem hos de ældre og de 
unge, der kan se ting fra en anden tid. 

Det er spændende at gå på opdagelse blandt alle de forskellige ting og 
sager, som findes i Mosehuset. 
Frokosten spiser vi i området. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. VL22-63 

Amalienborgmuseet Dronningens Smykkeskrin 

Torsdag d. 15. september kl. 10.00 – 15.00 

 
Amalieborgmuseet finder man i Christians VIII`s palæ. 
Dronningen råder over en meget stor smykkesamling, som Dronningen 
benytter meget bevidst og aktivt – og med omhu og omtanke. For 
Majestæten er smykker nemlig ikke bare smykker. De er symboler og 
bærere af minder, venskaber, kontinuitet, af livet som Danmarks regent 
gennem 50 år og 50 års Danmarkshistorie. 
 
Turens 150 kr. (tur 50 kr. + 100 kr. entré) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 

 
 
Tur nr. VL22-64 

Gladgården Lynge 

Mandag d. 19. september kl. 9.00 – 16.00 

 
Vi kører til Lynge, hvor vi skal besøge Gladgården, der er et kæmpestort 
indendørs loppemarked med alt, hvad hjertet kan begære af glas, bøger, 
tøj, legetøj, stof, lamper og meget mere. 
Indtægten støtter lokalt børne og ungdomsarbejde i Allerød. 
Da åbningstiden kun er på udvalgte mandage med en åbningstid 10.00 til 
11.30, så starter vi opsamling kl. 9.00. 
Frokosten spiser vi i restauranten Mølleåens golfklub, som drives af Lynge 
kro. 

 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. VL22-65 

Kalundborg  

Torsdag d. 22.september kl. 10.00 – 17.00 

 
Vi kører en tur til Kalundborg, hvor vi blandt andet skal besøge Vor Frue 
Kirke. Kirken er omkring 800 år gammel og er ifølge traditionen bygget af 
Esbern Snare. Kirkens grundplan er et græsk kors, hvor hver af de fire 
korsarme afsluttes af et tårn, og det femte tårn rejser sig hvilende på fire 
granitsøjler – over kirkens midtpunkt. 
 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 

 
 
Tur nr. VL22-66 

Lillesyd Herfølge 

Mandag d. 26.september kl. 10.00 – 16.00 

 
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.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. VL22-67 

Miniferie Fyn 

Torsdag d. 29-30 sept.-1.nov.  
 
Miniferie med 2 overnatninger på Fjelsted skov Hotel 
Fjeldsted Skov hotel ligger i landlige omgivelser på Nordvest Fyn. 
Området omkring Hotellet er en nyplantet skov på tre hektar.  
 
I foråret 2021 flyttede en lille håndfuld krondyr ind i Hjortehaven. 
Turen køres sammen med Brønshøj.  
 
Turens pris 2600 kr. inkl. transport, overnatning i eneværelse,  
 
2 x morgenbuffet 

2 x aftensmad 
3 x frokost. 
 
Husk også penge til drikkevarer.  

 
 
 

Dag 1. 
Vi starter opsamling torsdag kl. 10.00 og kører mod Fyn. Inden vi kører 
over broen, har vi spist frokost tæt på Korsør. Midt på eftermiddagen 
ankommer vi til Hotellet, hvor vi starter med kaffe og kage.  

Derefter kan vi gå til værelserne og tage en slapper eller gå en tur i 
området og hilse på dyrene. 
 
Senere mødes vi til aftensmad og fælles hygge, indtil det er sengetid. 
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Dag 2. 
Dagen starter med morgenmad. Ca. ved 10-tiden er vi klar til at køre ud 
på oplevelser. Planen er ikke helt fastlagt men det kunne være en bytur 
enten til Bogense eller Assens. Eftermiddagen kan bruges til et besøg på 
et spændende sted, som ligger tæt på hotellet og hedder 
Humlemagasinet, som har flere udstillinger og et smukt haveanlæg. 
En special udstilling, de har, er ”Dronningen 50 år” eller ”Historisk 
Dukkeudstilling” og meget mere samt et flot haveanlæg. Vi kan slutte 
dagen af med kaffe og kage i cafeen. 
Tilbage på hotellet, afslapning inden aftensmaden og fælles hygge. 
 

Dag 3. 
Starter med morgenmad og udtjekning af værelserne. 
Senest kl. 10.00 starter vi hjemturen. Inden vi kører over broen, har vi 
spist en god frokost.  
Vi slutter af med en god kop kaffe, inden vi når Vanløse/Brønshøj. 
 
Farvel for denne gang.  
 
Tilmelding onsdag den 20.juli. Alle tilmeldte bliver skrevet på ventelisten 
Du har også mulighed for at tilmelde dig via turkontoret på 41273997 
frem til den 29.juli- 

Jer, som har fået plads vil få besked inden for de første 14 dage i august. 
Betaling af turen aftales med turlederen. 
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Tur nr. VL22-68 

Løvfaldstur 

Mandag d.3. oktober kl. 10.00 – 16.00 

 
Så er det igen tid til at køre ud i landet og opleve efterårets farver. Der er 
på nuværende ikke lagt en plan for, hvor turen går hen, men det skal nok 
blive en smuk tur hvor vi kommer ud på de små snørklede veje. 
Vi finder et hyggeligt sted til vores frokost. 
  
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 

 
 
 

 
Tur nr. VL22-69 

Buerup Kunsthåndværk 

Torsdag d.6. oktober kl. 10.00 – 16.30 

 
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.  
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Tur nr. VL22-70 
Thorsvang Samlermuseum  

Mandag d. 10. oktober kl. 10.00 – 17.00 
 

Thorsvang – oplev den vidunderlige verden af i går. 
Besøg de gode gamle dage. Her kan du opleve verden af i går. Gå en tur 
gennem de gamle butikker og værksteder, der bugner af alverdens ting 
fra gamle dage. 
Alt er bygget op af frivillige og drives af ildsjæle, der hjælper med at 
vedligeholde og videreudvikle Thorsvang Samlermuseum til glæde for 
glade og nysgerrige i alle aldre. 
Vi spiser en god frokost i Cafe Tot. 
Vil man slutte besøget af med kaffe og lækker kage, inden vi kører 

hjemad, koster det 60 kr. 
Turens pris 259 kr. (tur 50 kr. + 60 kr. entré, buffet 149 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer.  
 

 

 
 
Tur nr. VL22-71 

Politimuseet Nørrebro 

Torsdag d.13. oktober kl. 10.00– 16.00 

 
Vi tager en tur til Politimuseet på Nørrebro, hvor vi blandt andet ser rum 
indrettet med drabssager og montre med bevismaterialer og drabsvåben, 
også udtræksskuffer med forskellige ting. Indholdet i disse skuffer er ikke 

egnet for børn og barnlige sjæle. 
Vi spiser frokost et sted i det livlige Nørrebro. 
 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + 60 kr. entré) 
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Tur nr. VL22-72 

Brunch Café Chapling Helsingør 

Mandag d.17. oktober kl. 10.00 – 16.30 

 
Vi skal besøge Café Chaplin i hjertet af Helsingør, som tilbyder Byens 
bedste brunch. 
Chaplin er en socialøkonomisk virksomhed – et beskæftigelses- og 
uddannelsestilbud for mennesker med særlige behov. 
Det er medarbejdere med særlige behov, der er i front i den daglige drift. 
Har varetager de hver deres arbejds - og ansvarsområder, parallelt med 
at et professionelt pædagogisk personale vejleder og støtter den enkelte 
medarbejder. 

Citat:” Chaplin er en person, der kan klare sig uden 
mange ord. 

Han klarer sig i samfundet og gennem livet med 
de ting, han kan. Ligesom os. ” 

 
Turens pris 189 kr. (tur 50 kr.+139 kr. brunch inkl. Kaffe/the, juice) 

 

 
 
Tur nr. VL22-73 

Røde kors butik, Lerbækgård Hørsholm 

Torsdag d.20. oktober 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, kører vi til 
Lerbækgård, den gamle smukke gård i Hørsholm golfklub hvor vi skal 

spise frokost. 
 
Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. VL22-74 

Frokost tur Mosede Havn -Jenners Seaside 

Mandag d.24. oktober kl. 10.00 – 16.00 

 
Jenners Seaside er beliggende på Mosede havn med en fin udsigt ud over 
vandet og havnen. 
Til frokost serveres der kolde anretninger og lune retter, flot arrangeret 
på fade. Der er en del varer fra egen røgeovn. Der vil være friskstegte 
fiskefileter og hjemmelavede fiskefrikadeller, og der vil selvfølgelig også 
være noget til dem, der ikke spiser fisk. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 

 
Tur nr. VL22-75 

Frokost Nyboders køkken 

Torsdag d.27.oktober kl. 10.00 – 15.30 
 

Vi kører ind til byen og spiser i 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 den periode, vi alle mindes. 

 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. VL22-76 

St. Magleby kirke, Kræmmergården 

Mandag d.31.oktober kl. 10.00 – 16.00 

 

På Amagers højeste sted danner Store Magleby Kirke et markant 
pejlemærke for Store Magleby landsby. 
En lille sjov ting ved kirken er kobberkuglen mellem spir og vindfløj, hvor 
der i tidens løb er indlagt dokumenter med omtale af vigtige 
begivenheder i kirkebygningens og sognets historie. Et helt lille historisk 
arkiv befinder sig således højt hævet over Store Magleby landsby. 
Efterfølgende besøger vi Kræmmergården. Her finder vi mange fine ting, 
og alle finder ofte noget, de lige mangler. 
Frokosten spiser vi i området. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 

Tur nr. VL22-77 

Nisseland Mørkøv 

Torsdag d.3. november kl. 10.00 – 17.00 
 

Nisseland er et museum for Nisser og Eventyr – den helt store oplevelse 
Nu er Nisseland klar med nye nissepanoramaer, smedjen, vævestuen 
garnboden og meget, meget mere ned ad håndværkergaden. Rigtig fine 
udstillinger lavet med rigtig mange små detaljer.  
I cafeen.Julemedister med nybagt rugbrød, agurkesalat, kartoffelsalat og 
rødkål. Dessert Netes hjemmelavede æbleskiver. 
Turens pris 145 kr. (tur 50 kr. + 95 kr. entré) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
 

Tur nr. VL22-78 

Københavner tur Folkehuset Absalon 

Mandag d.7. november kl. 10.00 – 16.00 
 

Vi kører en tur rundt i byen og besøger noget af alt det nye. Byen 
forandrer sig mange steder. 
Frokosten spiser vi et sted i byen, eftermiddagskaffen skal vi have i 
Folkehuset Absalon på Vesterbro. 
 

Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. VL22-79 

Frokost tur til Orø 

Torsdag d.10. november kl. 10.00 – 17.00 

 
Vi kører en dejlig tur til den hyggelige ø i Isefjorden.  

Frokosten, som er en 2-retters menu, nyder vi hos Birthe på ”Den Gode 
Viking”. I anledning af at det er den 10. november (Mortens Aften), skal 
vi forkæles med andesteg og æblekage. Efterfølgende kører vi en tur på 
øen og nyder det dejlige landskab. Vi vender dernæst tilbage til Birthe, 

der i mellemtiden har dækket op med kaffe og kage. 

Turens pris 230 kr. (tur 50 kr. + færge 51 kr. + middag og kaffe 

med hjemmebag 129 kr.)  
Husk også penge til drikkevarer.  

 
 

 
 
Tur nr. VL22-80 
Køge museum 

Mandag d.14. november kl. 10.00 – 17.00 

 
Køge museum ligger i Den gamle købmandsgård fra 1619. 
Vi skal her se udstillingen ”Vølver, guld og guder,” der tager dig med på 
en tidsrejse tilbage til vikingetiden. En udstilling lavet i samarbejde med 

Jim Lyngvild. 
 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + 70 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. VL22-81 

Greve museum  

Torsdag d.17.november kl. 10.00 – 15.00 

 
Vi skal opleve det lille hyggelige museum. Grevegård er en hedebogård, 
hvis ældste dele er fra 1826. Her formidler museet Greve Kommunes 
historie fra ca. 1800 til i dag. 
Hver år laver de en særlig juleudstilling sideløbende med de faste 
udstillinger, blandt andet ”Velfærdsdrømme omkring det 20. århundrede.” 
Vi spiser frokost i cafeen  
 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + 100 kr. frokostplatte) 

Husk også penge til drikkevarer.  

 
 
Tur nr. VL22-82 

Magasin du Nord museum 

Mandag d.21. november kl. 10.00 – 16.00 
 
Magasin du Nord museum er et lille museum i København, hvor skiftende 
udstillinger beskriver stormagasinet Magasin du Nords historie. Museet 
ligger i Kong Hans Vingård.  Vi har lavet en aftale og får en rundvisning 
Den udstilling, vi skal se, handler om Magasins juleudstilling gennem 
tiderne. Rundvisningen tager en lille times tid og er gratis. 

Efterfølgende kører vi til Restaurant Menuen og spiser frokost. 
 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  



Vanløse                                                                          august, september, oktober, november 2022 
 

23 
 

 
 
 

 
Tur nr. VL22-83 

Julefrokost Tutten Mellemfortet 

Torsdag d.24. november kl. 10.30 – 16.00 
 

Der er dømt maritim nostalgi hos Tutten, der ligger i forbindelse med 
frihavnen Mellemfortet. Et besøg hos Tutten er et kig ind i en svunden 
lystbådekultur, der alligevel lever i bedste velgående, og der er udsigt til 
vuggende skibe fra cafeens vinduer. Her oplever du det ægte Sydhavn. 

Her nyder vi en hyggelig julefrokost i selskab med Brønshøj og Østerbro. 

Turens 215 kr. (tur 50 kr. + 165 kr. frokost) 

Husk også penge til drikkevarer.  

 
Tur nr. VL22-84 

Julefrokost Sydhavnen 

Mandag d.28. november kl. 10.30 – 16.00 
 

Der er dømt maritim nostalgi hos Tutten, der ligger i forbindelse med 

frihavnen Mellemfortet. Et besøg hos Tutten er et kig ind i en svunden 
lystbådekultur, der alligevel lever i bedste velgående, og der er udsigt til 
vuggende skibe fra cafeens vinduer. Her oplever du det ægte Sydhavn. 

Her nyder vi en hyggelig julefrokost i selskab med Brønshøj og Amager. 

Turens pris 215 kr. (tur 50 kr. + 165 kr. frokost) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 


