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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 på 
nedenstående telefonnumre på følgende måde: 
 
Tilmelding til ture i det nye program begynder  
fredag. d. 22. marts fra kl. 09.00-15.30 
På telefon 41 18 77 24 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 09.00, bliver ikke registreret. 
 
Herefter kan du tilmelde dig ture alle hverdage kl. 09.00 – 12.00 på 

telefon 41 27 39 97 
 
Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms. Læg dit 
navn og telefonnummer på vores telefonsvarer, og vi ringer tilbage. 
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Praktisk information 
Gangbesværede 
Ture, der er markeret med *, er ikke egnet for kørestolsbrugere, 
rollatorbrugere og meget gangbesværede. 
Ture, der er markeret med **, er ikke egnet 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. 
 
Max. Tre ture pr. program 
Vi er så heldige, at vores ture er meget populære. Det betyder 
desværre, at mange ture hurtigt bliver overtegnet. For at sikre at 
så mange som muligt får glæde af vores ture, kan du højest 
tilmelde dig tre ture pr. program. Du kan derudover blive 
skrevet på venteliste til 5 ture. 
 
 
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 alle 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 Vente 
liste 

      
      
Ø19-37 1-4 Orø   
Ø19-38 4-4 Lytzhøft Købmandsg.    
Ø19-39 8-4 Gladgården    

Ø19-40 11-4 Frokost Lindevang kro    
Ø19-41 12-4 Ishøj Havn    
Ø19-42 15-4 Sct. Bendts Kirke    
Ø19-43 16-4 Planteriget i Roskilde    
Ø19-44 25-4 Anemonetur    
Ø19-45 26-4 Fugleparken Græsted    
Ø19-46 29-4 Anemonetur    
Ø19-47 30-4 Langelinie    
Ø19-48 2-5 Roskildefjord rundt    
Ø19-49 6-5 Gilleleje    
Ø19-50 9-5 Helsingør    
Ø19-51 10-5 Rosenborg Slot    
Ø19-52 13-5 Kanalrundfart    
Ø19-53 14-5 Bakken    
Ø19-54 16-5 Den Blå Planet    
Ø19-55 20-5 Hundested    
Ø19-56 23-5 Ninas Naturcafe    
Ø19-57 24-5 Ordrup Næs    
Ø19-58 27-5 Karlstrup Kalkbrud    
Ø19-59 28-5 Tuse Næs    
Ø19-60 3-6 Bakken    
Ø19-61 6-6 Pinsefrokost    
Ø19-62 7-6 Outletbyen i Ringsted    
Ø19-63 11-6 M/S Friheden    
Ø19-64 13-6 Orø    
Ø19-65 17-6 Zen Garden    
Ø19-66 19/20/

21-6 
Miniferie    

Ø19-67 21-6 Lynge Kro    
Ø19-68 24-6 Orø    
Ø19-69 25-6 Vallø Slot    
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Ø19-70 27-6 Aftentur Lynge Kro    
Ø19-71 1-7 M/S Friheden    

Ø19-72 4-7 Luffes Gård i Stege    

Ø19-73 5-7 Sejltur på Arresø    

Ø19-74 8-7 Nyord    

Ø19-75 9-7 Gl. Holte gård    

Ø19-76 11-7 Sommertur    

      

      

      

 
Ø19-37 
Orø 
Mandag d. 1. april kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører til Orø og spiser frokost på Den gode Viking (hos Birte) og 
efter en tur rundt på øen kører vi tilbage og drikker kaffe med 
kage, inden turen går hjemad igen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Ø19-38** 
Lytzhøft købmandsgård 
Torsdag d. 4. april kl. 10.00 – 16.00 
Købmandsgården fungerer som museum, men der er også 
mulighed for at handle i butikken. Varerne der er kopier af det 
oprindelige sortiment fra 1920`erne, sælges i løs vægt over disken 
pakket i kræmmerhuse eller papirposer, bundet med bomuldssnor 
fra rullen i loftet. Mere end 1000 forskellige varer findes i butikken. 
Man er velkommen til at gå bag disken og kigge ind i købmandens 
kontor såvel som i baglokalet med korn, foderstoffer og kornvægt. I 
gården ligger magasinbygningerne fra 1700- og 1800- tallet. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolebrugere. 
 



6 
 

Ø19-39 
Gladgården 
Mandag d. 8. april kl. 09.30 – 15.00 
Vi kører mod Lynge til Gladgården, der er et kæmpestort indendørs 
loppemarked med alt, hvad hjertet kan begære af glas, bøger, tøj, 
legetøj, stof, lamper og meget mere. Derefter kører vi til Brugsen i 
Helsinge og spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-40 
Frokost på Lindevangs kroen 
Torsdag d. 11. april kl. 10.30 – 15.30 
Café Lindevang er stedet, hvor man får god, gammeldags, 
traditionel dansk mad. Stedet kan føres tilbage til 1930’erne og 
oser af nostalgi. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Ø19-41 
Frokosttur til Ishøj Havn 
Fredag d. 12. april kl. 11.00 – 16.00 
Vi kører til Ishøj Havn, hvor vi kan se kunstmuseet Arken. På 
restaurant ”Kabyssen” der ligger i lystbådehavnen mellem mange 
både, spiser vi frokost. Bagefter kører vi en tur i omegnen. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Ø19-42 
Sct. Bendts kirke i Ringsted  
Mandag d.15. april kl. 10.00 – 16.30 
Vi kører til Ringsted for at se Sct. Bendts Kirke – Danmarks første 
kongekirke. Kirken udgjorde den nordlige fløj af Ringsted Kloster, 
der hørte under Benediktinerordenen. Valdemar den Store stod bag 
opførelsen af den nuværende kirke i munkesten, der blev indviet i 
1170. Kirken rummer mange kongelige og adelige grave, heriblandt 
kongerne Valdemar den Store, Knud den 6. og Valdemar Sejr. Næst 
efter Roskilde Domkirke er det den kirke i Danmark, der har flest 
konger begravet. Dagmarkorset – et relikviekors i guld og emalje 
fra år 1000 er fundet i kirken, hvor der findes en kopi. Bagefter 
spiser vi frokost i Rådhuskroen lige over for kirken. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Ø19-43 
Planteriget i Roskilde 
Tirsdag d. 16. april kl. 10.00 – 16.00 
Det er forår, og vi skal have fyldt altankasser, haver og 
vindueskarme op med årstidens dejlige blomster og planter. Vi 

kører til Roskilde og besøger Planteriget, som har eksisteret i 125 
år og har et meget stort udvalg på 3000 kvadratmeter inden døre 
og 8000 udenfor.  Så der er nok at kigge på, også selv om du ikke 
vil købe noget. 
Vi spiser frokost på en af Roskildes mange gode restauranter. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Ø19-44 
Anemonetur 

Torsdag d. 25. april kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører ud i det skønne landskab og de dejlige skove og ser om vi 
ikke kan finde nogle Anemoner, når sulten kommer snigende, finder 
vi et hyggeligt sted og spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Ø19-45 
Fugleparken Græsted 
Fredag d. 26. april kl. 10.00 – 16.30 
Vi bruger dagen i Fugleparken Græsted, der foruden de 2000 fugle 
også har mindre pattedyr, krybdyr og padder. Vi finder et hyggeligt 
sted at spise frokost. 
Turens pris kr. 180,- (tur 50 kr. + entrè 130 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-46 
Anemonetur 
Mandag d. 29. april kl. 10.00 – 16.00  
Vi kører ud i det skønne landskab og de dejlige skove og ser om vi 
ikke kan finde nogle Anemoner, når sulten kommer snigende, finder 
vi et hyggeligt sted og spiser frokost. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

                           
 
Ø19-47 
Langelinie og det nye Nordhavn 
Tirsdag d. 30. april kl. 10.00 – 15.00 
Det vælter frem med nye byggerier i og omkring Københavns 
Nordhavn, mange af dem meget flotte og de fleste også meget 

dyre. Dem skal vi kigge på, efter først at have været en tur ud 
langs Langelinie, hvor man kan købe en skøn vaffelis yderst på 
molen. Senere finder vi et hyggeligt sted at spise frokost lidt 
længere oppe ad kysten. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.   
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Ø19-48 
Roskildefjord rundt 
Torsdag d. 2. maj kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører en tur rundt om Roskildefjord og spiser frokost på Gerlev 
kro. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-49 
Gilleleje 
Mandag d. 6. maj. kl. 10.00 -16.00 
Vi kører en tur til det dejlige Nordsjælland, hvor vi spiser frokost 
hos ”Far til fire” i Gilleleje og der er også mulighed for at købe lidt 
frisk fisk med hjem fra havnen.  
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 

 
 
 
Ø19-50 

Helsingør 
Torsdag d. 9. maj kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører til Helsingør og går en tur i handelsgaden og spiser frokost 
på Cafe Chaplin. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Ø19-51. 
Rosenborg Slot 
Fredag d. 10. maj kl. 10.00 – 16.00 
Fra lystslot til yndlingsslot 
Det gamle middelalderslot, Københavns Slot, var håbløst 
gammeldags, så Chr. D.4 manglede som en  ambitiøs 
renæssancefyrste en passende bolig i København. Han opkøbte 
derfor 40 grunde udenfor Nørrevold i 1606, der udover at lægge 
grund til hans lystslot også kunne rumme en pragtpark og en 
køkkenhave til at forsyne hoffet. Det er fantastiske kunstskatte der 
befinder sig i slottet. Vi skal også se kronjuvelerne. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + entrè 65 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-52** 
Kanalrundfart 
Mandag d. 13. maj kl. 10.00 – 16.00 
Vi tager med havnerundfarten i Københavns Havn. En sejltur, hvor 
vi både ser det nye og gamle København fra vand siden. Efter 
sejlturen spiser vi frokost på Restaurant Menuen. 

Turens pris 90 kr. (tur 50 kr.+ billet 40 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 
Ø19-53 
Bakken 
Tirsdag d. 14. maj kl. 10.00 – 15.00 
Bakken i den grønne skov lidt nord for København er verdens 
ældste, eksisterende forlystelsespark. I år åbner den fredag den 
12. april med sædvanligt hurlumhej, hvor hundreder af motorcykler 

brøler op ad Strandvejen. Der er 33 kørende forlystelser, men du 
kan sagtens nøjes med at kigge på og nyde det myldrende liv 
omkring dig. Vi spiser frokost i en af de mange restauranter 
derude. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Ø19-54 
Den blå planet 
Torsdag d. 16. maj kl. 10.00 – 16.00 
Vi skal ud på den blå planet og se alle de fantastiske fisk og 
bagefter spiser vi frokost på Sundby sejl. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Ø19-55 
Mandag d. 20. maj kl. 10.00 – 16.30 
Hundested 
På Hundested havn er der meget at se på f.eks. glaskunst. Vi spiser 
frokost på Hundested kro  
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Ø19-56** 
Torsdag d. 23. maj kl. 10.00 -16.00  
Ninas naturcafe 
Vi kører til Kirkelte og spiser frokost på Ninas naturcafe og håber at 

der er nogle får som vi kan nyde. På vejen hjem kigger vi ind på 
Immigrant museet i Farum  
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til mad og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
Ø19-57 
Ordrup Næs og Havnsø 
Fredag d. 24. maj kl. 10.00 – 17.00 
Turen går i dag til Odsherred, nærmere bestemt området omkring 
Veddinge Bakker og Ordrup. Landskabet, som er en del af Geopark 

Odsherred, byder på storslået udsigt over Sejerøbugten og det 
specielle bakkede landskab med Vejrhøj som det højeste punkt 121 
meter over havet. Vi kører også en tur til den hyggelige by Havnsø, 
og så finder vi selvfølgelig et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Ø19-58 
Karlstrup Kalkbrud 
Mandag d. 27. maj kl. 10.00 – 16.00 
Karlstrup Kalkgrav er et populært udflugtsmål for både lokale og 
turister. Kalkgraven, der blev dannet i kridttiden for flere millioner 
år siden, er ca. 30 hektar, og i midten ligger en 6 hektar stor sø 
med det klareste og smukkeste azurblå vand. Søen er op til 14 
meter dyb, og bliver ofte brugt af dykkere og isdykkere. I og 
omkring kalkgraven er der et rigt plante- og dyreliv med både 
blishøns, lappedykkere, fiskehejrer, musvåger og tårnfalke.  Vi 
kører ned i Ishøj havn og spiser frokost.  
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Ø19-59 
Tuse Næs med Udby kirke 
Tirsdag d. 28. maj kl. 10.00 – 16.00 
Tuse Næs er et vidunderligt, naturskønt område ved Holbæk. Her 
skal vi besøge Udby kirke og se præstegården, hvor vor store 
salmedigter Grundtvig blev født i 1783. Her tilbragte han sine første 
ni år, indtil han blev sendt væk for at gå i skole, men han vendte 

tilbage som kapellan hos sin præstefar i 1811-13.  Hans bolig er nu 
indrettet som mindestuer med møbler og genstande fra dengang. 
Efter frokost kigger vi på Tuse Næs Kunsthåndværk , som holder til 
på en nedlagt landejendom i Uglerup. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer.  
 
 
 
Ø19-60 
Mandag d. 3. juni kl. 10.00 – 16.00  

Bakketur 
Vi skal på Dyrehavsbakken og gå en lille tur inden vi spiser frokost  
på Valentino. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Ø19-61 
Pinsefrokost 
Torsdag d. 6. juni kl. 10.00 – 15.00 
Først kører vi en tur i Nordhavnsområdet og så skal vi ned i 
Sejlklubben Frem i Nordhavnen og nyde den dejlig pinsefrokost 
Turens pris 200 kr. (tur 50 kr.+ frokost 150 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-62 
Outletbyen i Ringsted. 
Fredag. d. 7. juni kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører gennem det sjællandske landskab til Ringsted, hvor vi 
spiser frokost på ”Rådhuskroen”. Bagefter besøger vi Ringsted 
Outletby, der er Danmarks eneste rigtige outletby. Der er 42 
mærkevareoutlet`s og her er prisen op til 70% billigere end i andre 
butikker, så fyld bare poserne med gode ting og sager så som tøj, 
ting til hjemmet og andre gode sager. 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Ø19-63 
En tur på vandet 
Tirsdag d. 11. juni kl. 10.00 – 16.00 
Det hyggelige skib M/S Friheden sejler hver dag en dejlig tur fra 
Næstved Havn til Gavnø slot og den hyggelige havneby 
Karrebæksminde. Turen går først ad Danmarks længste, snorlige 
kanal og derpå ud på fjorden og det lave farvand Mellemgrunden, 
hvor kun meget få skibe kan sejle. Der er afgang kl. 13.00. Der 
serveres en god, lille frokost ombord, før vi returnerer et par timer 

senere. 
Turens pris 240 kr. (tur 50 kr. + sejltur 100 kr.+ frokost 90 
kr.)  
Husk penge til drikkevarer. 
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Ø19-64 
Orø 
Torsdag d. 13. juni kl. 10.00 – 16.30 
Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten (buffet) 
nyder vi hos Birthe på den Gode Viking. Når vi ikke kan klemme 
mere af den lækre mad ned, kører vi en tur rundt på øen, før vi 
igen vender tilbage Birthe der i mellemtiden har dækket op med 
kaffe og kage. Herefter vender vi næsen hjemad. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + færge 70 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Ø19-65** 
Zen Garden 
Mandag d. 17. juni kl. 10.00 – 17.00 
Zen Garden er en fantastisk have på 5.000 m2, som er fyldt med 
de mest utrolige planter og et bjerglandskab, som består af mere 
end 4.000 tons granit sten. Haven rummer også et af Europas 
største koi-karpe anlæg. Haven er beliggende i den lille landsby 
Vedde i nærheden af Stenlille, og er ejet af Jacobine og Jørgen 
Nielsen, og det har taget mere end 27 år at anlægge den. Vi tager 
selv smørrebrød med og Køber kaffe og kage som Jacobine har 

lavet til os. 

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

Husk penge til frokost og drikkevarer + kaffe og kage. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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         MINIFERIE 

 
Ø19-66 
Den 19-20-21 juni     
 
Denne gang går vores miniferie til Tåsinge, hvor vi skal bo 
på Hotel Troense, alle får enkeltværelse. 
 
Onsdag d. 19 kl. 10.00 starter vi fra Østerbro mod Tåsinge, på 
vejen spiser vi frokost og derefter fortsætter vi mod Fyn. Ved 
ankomsten får vi eftermiddagskaffe med sødt til. Så er der 

mulighed for en lur eller en gåtur i omegnen, inden vi spiser en 2-
retters menu kl. 18.30 og hygger til det er sengetid. 
 
Torsdag d.20 kl. 8.00 spiser vi morgenmad inden vi starter 
bussen kl. 9.30 og køre ud i det smukke landskab og ned til 
Langeland, hvor vi kigger os lidt omkring og prøver at finde de vilde 
heste på syd øen og besøger Bagenkop havn. Vi spiser frokost når 
vores maver knurrer. Når vi har set nok kører vi tilbage på Hotellet 
og slapper af til vi igen kl. 18.30 nyder den gode aftensmad. 
 
Fredag d. 21 kl. 8.00 spiser vi morgenmad og mødes ved bussen 
kl. 9.30 og starter vores tur hjemad igen og på vejen kører vi forbi 
Valdemar slot, på kirkegården ved Landets Kirke ligger Elvira 
Madigan og Sixten Sparre begravet og der er rejst en Mindestenen, 
der viser stedet i Nørreskoven, hvor kærlighedsdramaet 
mellem Elvira Madigan Sixten Sparre fandt sted. Når vi når 
Sjælland spiser vi frokost. 
Vi forventer at være hjemme kl. ca. 17.00 
 

Turens pris er 2.500 kr. (tur + ophold + fuld forplejning på 
turen) 
Husk penge til drikkevarer 
 
Da alle kommer på venteliste, kan vi først sige hvem der har 
fået plads, når vi ved hvor mange der ønsker at deltage og 
alle vil blive ringet op i løbet af et par dage. 
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Ø19-67 
Aftenspisning på Lynge Kro 
Fredag d. 21. juni kl. 17.00 – 21.00 
Vi kører en tur ud i det dejlige sommerland med den lange lyse 
aften til Lynge Kro, her spiser vi middag fra á la carte kortet og får 
nogle hyggelige timer sammen. 
Turens pris 50 kr.- 
Husk penge til mad og drikkevarer. 

 
 
 

Ø19-68 
Orø 
Mandag d. 24. juni kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten (buffet) 
nyder vi hos Birthe på den Gode Viking. Når vi ikke kan klemme 
mere af den lækre mad ned, kører vi en tur rundt på øen, før vi 
igen vender tilbage og Birthe i mellem tiden har dækket op med 
kaffe og kage. Herefter vender vi næsen hjemad. 
Turens pris 120 kr. (tur 50 kr. + færge 70 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 

 
 
Ø19-69 
Vallø slot 
Tirsdag d. 25. juni. kl. 10.00 – 16.00 
Det er smukt og stateligt, Vallø slot, og der er en dejlig park rundt 
om det. Vi kan ikke komme ind på slottet, for det er privatbolig for 
en god halv snes såkaldte stiftsdamer: adelige, ugifte kvinder, som 
her har en fredelig og standsmæssig beboelse. Slottet daterer sig 
tilbage til midten af 1500-tallet, men det er kun de ydre mure, der 
er originale: Alt inventar i slottet blev ødelagt ved en storbrand i 
1893. Det tog ti år at genopbygge slottet. 
Vi går en lille tur i parken og ser slottet fra alle sider, før vi spiser 
frokost et godt sted i nærheden. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Ø19-70 
Aftentur 
Torsdag d. 27. juni kl. 16.30 – 21.00 
Vi kører til Lynge Kro og spiser aftensmad, alt efter hvor varmt det 
er, beslutter vi os for menuen i sidste øjeblik.  
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til mad og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-71** 
MS Friheden 
Mandag d. 1. juli kl. 09.30 – 16.30 
M/S Friheden er et hyggeligt skib, som ligger i Næstved havn. Her 
kan du stille og roligt læne dig tilbage, mens kanalens bredder 
underholder dig med varieret sceneskift. Lige fra de skulpturelle 
industribygninger i Næstved Havn til de smukke grønne bredder, 
der omgiver Danmarks længste snorlige kanal.  
Ved Kanalens udmunding åbner fjorden op for en fantastisk 
naturskøn scene, hvor fuglelivet optræder, og hvor du i kulissen 
kan se Karrebæk Kirke med den karakteristiske mølle i baggrunden. 
Fra Fjorden sejler Friheden over det lave farvand Mellemgrund, 

hvor kun meget få skibe kan sejle. Herefter lægger skibet til ved 
eventyrslottet Gavnø. Efter et kort ophold fortsættes igen ud på 
den smukke Karrebæk Fjord mod Karrebæksminde, hvor der 
lægges til ved Fiskehuset Enø, inden der sejles tilbage til Næstved. 
Friheden er indrettet, så du både kan nyde turen udenfor på 
dækket eller indenfor ved små borde. Frokosten spises på båden. 
Turens pris 255 kr. (tur 50 kr. + sejltur + 3 stk. smørrebrød)   
Husk penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Ø19-72 
Luffes Gård 
Torsdag d. 4. juli kl. 10.00 – 17.00 
Luffes gård ligger midt i stege og rummer nogle butikker og flere 
spisesteder, vi satser på godt vejr og håber at kunne sidde udenfor 
og nyde menneskemyldret. 
Turens pris 50 kr.   
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-73 
Sejltur på Arresø med M/S Frederikke 
Fredag d. 5. juli kl. 10.00 – 17.00 
Vi river en dag ud af kalenderen og kører ud i sommerlandet. Vi 
skal til Frederiksværk, hvor vi spiser frokost et hyggeligt sted. 
Bagefter går vi om bord i det gode skib M/S Frederikke, som fører 
os ud på Arresø. Om bord drikker vi kaffe og spiser ”Basser” som 
Anni har med. Sejlturen varer ca. en time. 
Turens pris 125 kr. (tur 50 kr. + sejltur 75 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 

 
Ø19-74 
Nyord 
Mandag d. 8. juli kl. 10.00 – 17.00 
Nyord er noget særligt. Det er en lille ø nord for Møn på knap 5 
km2. At Nyord er unik, opdager man hurtigt, når man ankommer til 
Nyord fra Ulvshale på Møn på en klar dag. Nyord er lig med 
langstrakte enge, som er en attraktion i sig selv. Engene er 
hjemsted og rasteplads for tusindvis af fugle. Der er et fugletårn, 
hvorfra man kan nyde den storslåede udsigt. En kilometer længere 
inde, lige efter man ankommer til øens højland, drejer man ned til 

naturcenter Hyldevang. Også herfra kan man få et betagende 
udsyn over engene fra den anlagte udkigsplatform. På Hyldevang er 
gode parkeringsforhold, legeplads, bålplads og shelters.  
Vi spiser frokost i Stege 
Turens pris 50 kr. 
Husk penge til mad og drikkevarer. 
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Ø19-75 
Gl. Holtegaard 
Tirsdag d. 9. juli kl. 10.00 – 16.00 
Vi skal dels se en kunstudstilling, dels beundre det smukke 
herresæde Gl. Holtegaard, som fik sin nuværende form i 1755, ved 
arkitekten Lauritz de Thurah, kendt som ophavsmand til bl.a. Vor 
Frelser Kirkes spir og Eremitageslottet. I 1976 blev stedet overtaget 
af Søllerød Kommune og indrettet til at rumme skiftende 
kunstudstillinger. Den aktuelle er en soloudstilling med titlen 
Gensyn med Paradis af billedkunstneren Peter Holst-Henckel. 
Turens pris 105 kr. (tur 50 kr. + entre 55 kr.)  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Ø19-76 
Ud i sommerlandet 
Torsdag d. 11. juli kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører ud i vores dejlige land og nyder den danske sommer med 
alle dens farver og rige dyreliv. Når maven knurre finder vi et sted 
og spise frokost. 
Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Næste program udkommer sidst i juni 
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               Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 

             


