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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 
Du tilmelder dig turene ved at ringe til Røde Kors Hovedstaden.  
 
Tilmelding til ture i det nye program: 
Onsdag d. 16. marts kl. 9.00 – 15.30  
 
Ring på telefon 41 18 77 24. Indtal en besked med navn og 
telefonnummer, så ringer vi tilbage. 
 
Telefonbeskeder indtalt før kl. 09.00 bliver ikke registreret. 
 

Herefter 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.  
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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 Tre 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 
3 ture pr. program. Du kan der ud over bliver 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 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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 Dato Destination Ønsker Tilmeldt Venteliste 

Ø22-43 04-04 Sct. Bendts Kirke    

Ø22-44 05-04 Dronningens smykker    

Ø22-45 07-04 Frederiksborg Slot    

Ø22-46 08-04 Julemærkehjem    

Ø22-47 11-04 Anemonetur    

Ø22-48 12-04 Orø    

Ø22-49 19-04 Teknisk Museum    

Ø22-50 21-04 Anemonetur    

Ø22-51 22-04 Spangsberg    

Ø22-52 25-04 Gladgården    

Ø22-53 26-04 Anemonetur    

Ø22-54 28-04 Det kreative hjørne    

Ø22-55 02-05 Orø    

Ø22-56 03-05 Boserup skov    

Ø22-57 05-05 Gilleleje    

Ø22-58 06-05 Kræmmergården    

Ø22-59** 09-05 Ishøj Havn    

Ø22-60 10-05 Rådmand Davids hus    

Ø22-61 12-05 Kirke og værtshus    

Ø22-62** 16-05 Zen Garden    

Ø22-63 17-05 Rhododendron 
Nivågård 

   

Ø22-64 19-05 Gerlev Kro    

Ø22-65 20-05 Gilleleje havn    

Ø22-66 23-05 Køge    

Ø22-67** 24-05 Tur i omegnen    

Ø22-68 30-05 Cafe Lindevang    

Ø22-69 31-05 Borreby slot    

Ø22-70 02-06 Hammermølle    

Ø22-71 03-06 Egholm Museum    

Ø22-72 07-06 Stengården gårdbutik    

Ø22-73 09-06 Orø    

Ø22-74 13-06 Rødovre centret    

Ø22-75 14-06 Kalundborg kirke    

Ø22-76 16-06 Stevns klint    

Ø22-77 17-06 Frederikssund    

Ø22-78 20-06 Gladgården    

Ø22-79** 21/22 MINIFERIE    

Ø22-80 27-06 Det kreative hjørne    

Ø22-81 28-06 Dodekalitten    

Ø22-82 30-06 Gisselfeld Kloster    

Ø22-83 01-07 Rungsted Havn    
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Ø22-84** 04-07 MS/Friheden    

Ø22-85** 05-07 MS/Friheden    

Ø22-86 07-07 Ikongalleriet i Vig    

Ø22-87** 11-07 Bakketur    

Ø22-88** 12-07 Zen Garden    

Ø22-89 14-07 Aftentur    

 
 
 
Tur nr. Ø22-43 
Skt. Bendts kirke                                                                    

Mandag d. 4. april kl. 10.00 - 16.00 

“Ud i Ringsted hviler dronning Dagmar” synger vi i folkevisen, og det 

gør hun i den smukke Skt. Bendts kirke sammen med bl.a. Valdemar 

Sejr, Knud Lavard og Erik Menved. Byggeriet af kirken blev påbegyndt 

omkring 1160, i det nymodens materiale teglsten, og den blev 

gennemrestaureret i begyndelsen af 1900-tallet. Vi spiser frokost på 

Slotskroen.                                                                                     

Turens pris 50 kr.                                                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. Ø22-44 

Dronningens smykker                                                                                           

Tirsdag d. 5. april kl. 10.00 - 15.00                                              

Vi har set dronning Margrethes smykker på tv gennem mange år, men 

nu skal vi se dem i virkeligheden på den store udstilling på 

Amalienborg, som åbnede i januar. Her præsenteres over 200 kendte 

og mindre kendte smykker fra dronningens store samling, hver med sin 

historie og i forbindelse med private eller officielle begivenheder i 

Margrethes 50 år som regent. Vi får en kort introduktion til udstillingen, 

og bagefter kører vi ud på Amager og spiser frokost.                    

Turens pris 175 kr. (tur 50 kr. + entre 125 kr.)                              

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 



Østerbro, Nordhavn og INDRE BY                                                                         April, maj, juni og juli 2022 

6 
 

Tur nr. Ø22-45 
Frederiksborg slot 
Torsdag d. 7. april kl. 10.00 - 16.00 
Det Nationalhistoriske Museum har til huse på Frederiksborg Slot. 
Museet fortæller 500 års danmarkshistorie gennem portrætter, 
historiemalerier, møbler og kunstindustri.                                           
I anledning af 400-året for Leonora Christinas fødsel på Frederiksborg 
fortæller særudstillingen Leonora Christina 400 år – en stemme fra 
danmarkshistorien om kongedatterens liv og skæbne. Med portrætter 
følger man hende fra den tidlige barndom som Christian IV’s datter, 

over ægteskabet med rigshofmesteren Corfitz Ulfeldt, deres 
landsforræderi og hendes efterfølgende fangenskab i Blåtårn. 
Turens pris 110 kr. (Tur 50 kr. + entre 60 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
  
 
 
Tur nr. Ø22-46                                                                 
Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde 
Fredag d. 8. april kl. 10.00 - 16.00                                         
Julemærkehjem har vi alle hørt om, men hvad foregår der, og hvad 

betyder det for børnene. Vi får mulighed for at kigge indenfor på 
Liljeborg i Roskilde. Hjemmet er helt nyopført, og bygningen er i sig 
selv en oplevelse med sin meget smukke arkitektur og beliggenhed. 
Besøget omfatter en introduktion til Julemærkefonden og dets virke 
samt en fortælling omkring hjemmets tilblivelse og arbejdet med 
børnene i dag. Derefter vil børn og voksne være vores guider ved en 
rundvisning i de smukke lokaler.    
Besøget afsluttes med en frokostplatte (inkl. drikkevarer), samt kaffe 
og kage.                
Pris for deltagelse går ubeskåret til julemærkehjemmet 

Turens pris 250 kr. (Tur 50 kr. + Arrangement med mad 200 kr.) 
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Tur nr. Ø22-47 
Anemonetur 
Mandag d. 11. april kl. 10.00 - 16.00 
Så er tiden igen til at se efter anemoner. Vi kører en tur ud i det blå og 
finder et sted at nyde en god frokost. Senere finder vi en skov med 
anemoner, hvor vi kan plukke en buket og få lidt forår ind i stuerne.                                                     
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 
Tur nr. Ø22-48 

Orø                                                                                             

Tirsdag d. 12. april kl. 10.00 - 17.00                                             

Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Når vi har nydt 

frokosten (mon ikke Birte laver noget god mad med påskelam) og ikke 

kan klemme mere af den lækre mad ned. Så kører vi en lille tur rundt 

på øen, før vi igen vender tilbage til Den Gode Viking, hvor Birthe i 

mellemtiden har dækket op med kaffe og kage. Vi har mulighed for at 

købe røgvarer med hjem fra deres eget røgeri.                            

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

                 
 
Tur nr. Ø22-49 
Teknisk museum i Helsingør 
Tirsdag d. 19. april kl. 10.00 - 16.00 

Fra Hammelbilen, den ældste bil i verden, som stadig kan køre, til 

rumkapslen Soyuz, som bragte den danske astronaut Andreas 

Mogensen ud i rummet. En modeljernbane, som frivillige har arbejdet 

på i ti år, Ellehammers fly med sammenklappelige vinger – og en 

enestående samling af biler og flyvemaskiner samt 125 forskellige 

cykler.                                                                                           

Turens pris 160 kr. (tur 50 kr. + billet 110 kr.)                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-50 
Anemone tur 
Torsdag d. 21. april kl. 10.00 - 16.00 
Så er tiden igen til at se efter anemoner. Vi kører en tur ud i det blå og 
finder et sted at nyde en god frokost. Senere finder vi en skov med 
anemoner, hvor vi kan plukke en buket og få lidt forår ind i stuerne.                                                     
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
  
 

 
Tur nr. Ø22-51                                                                            
Greve og Spangsberg Chokolade 
Fredag d. 22. april kl. 10.00 - 16.00                                              
Vi kører ud og håber at møde foråret. Vi kører til Greve Marina – og 
spiser vores frokost på Restaurant Fregatten. Derefter fortsætter vi til 
Spangsberg Chokolades fabriksudsalg, hvor de har gode tilbud på både 
1. og 2. sorteringsvarer samt prøveproduktioner og restvarer. Der er 
altid et godt køb at gøre, og de byder gerne på et stykke chokolade. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 

Tur nr. Ø22-52 
Gladgården                                                                                                                                                                
Mandag d. 25. april kl. 8.30 - 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 også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
 

 



Østerbro, Nordhavn og Indre By  April, maj, juni og juli 2022 

9 
 

Tur nr. Ø22-53 

Anemonetur                                                                                                                                     

Tirsdag d. 26. april kl. 10.00 – 16.00                                     

Foråret burde nu være stærkt på vej, og vi tager en smuk tur ud i 

landskabet, og ser om vi kan finde nogle anemoner. Undervejs finder vi 

et godt sted at spise frokost. Vi kører gennem Rågeleje på hjemturen 

og ser den smukke udsigt over havet.                                           

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. Ø22-54 
Det kreative Hjørne 
Torsdag d. 28. april kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører til Buerup ved Jyderup og besøger den gamle købmandsgård, 
der nu huser en gruppe kreative kunsthåndværkere og et 
træskomuseum. Vi spiser frokost i nærheden. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
  

 
 

Tur nr. Ø22-55 
Orø 
Mandag d. 2. maj kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten (buffet) nyder 
vi hos Birte 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 
til Spisestedet, hvor Birthe i mellem tiden har dækket op med kaffe og 
kage. Herefter vender vi næsen hjemad 

Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-56 

Boserup skov                                                                                                          

Tirsdag d. 3. maj kl. 10.00 - 16.00                                                               

Så skulle bøgen være sprunget ud, og vi skal se den i den fredede 

Boserup skov, som vokser helt ud til kystskrænterne mod Roskilde 

Fjord.  Størstedelen af skoven er løvskov, især bøg, og i den kalkrige 

jord gror der masser af anemoner. Den hører til blandt de 20 mest 

besøgte skove i Danmark.                                                             

Turens pris 50 kr.                                                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. Ø22-57 
Gilleleje 
Torsdag d. 5. maj kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører en tur til det dejlige Nordsjælland, hvor vi spiser frokost hos 
”Saseline” 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. 
  
 

 
Tur nr. Ø22-58 
Kræmmergården                                                                           
Fredag d. 6. maj kl. 10.00 - 16.00                                                  
Vi skal en tur til Amager, hvor vi gør et stop ved Kræmmergården i 
Dragør – et marked med rigtigt mange spændende ting, og hvor der 
altid er mulighed for at gøre et sjovt eller interessant køb. Efter ca. 1 
times ophold på Kræmmergården drager vi videre til Café Blink, der har 

en skøn udsigt over Øresund og den imponerende Øresundsbro, og det 
er her vi indtager vores frokost.                                                
Turens pris er 50 kr.                                                                  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-59** 
Ishøj havn/Møllebækken købmandsgård                                                                          
Mandag d. 9. maj kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører til Ishøj havn og spiser frokost og fortsætter til Møllebækkens 
købmandsgård. Butikken er indrettet som købmandsbutikkerne så ud 
omkring 1908, hvor der var tid til en sludder med kunderne, mens man 
vejede varerne af på den gamle vægt. Kaffen bliver malet på en 
gammeldags kaffemølle og vejet op i en brun pose, og på hylderne er 
der en blanding af gamle ting og sjældne lækkerier. Plus øl fra mange 
af de små danske og udenlandske bryggerier.                                                   
Turens pris 50 kr.                                                                        
Husk penge til frokost og drikkevarer.                                      
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 
 
Tur nr. Ø22-60 

Rådmand Davids Hus i Helsingør                                                                                                                                   

Tirsdag d. 10. maj kl. 10.00 - 16.00                                              

Vi kører nordpå ad Strandvejen mod Helsingør og spiser smørrebrød i 

Rådmand Davids Hus.                                                           

RÅDMAND DAVIDS HUS er et af de oprindelige gamle Helsingørhuse, 

opført i 1694 af Rasmus David Mellvin. Huset er usædvanligt velbevaret 

med mange originale detaljer. Selv om det er svært at forestille sig i 

dag, lå huset dengang ned til strandkanten – og under kældergulvet er 

der fundet rester af svært drivtømmer, som formentlig stammer fra 

Chr. IV’s lappegrundsfort nord for Kronborg. Rasmus David Mellvin var 

søn af en skotsk indvandrer, og der er derfor ikke uden ironi, at der 

også er fundet et par af de kanonkugler, som den engelske flåde skød 

mod byen, da den passerede forbi i 1807 efter at have bombarderet 

København og bortført den danske flåde.                                   

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-61 
Kirke og værtshus 
Torsdag d. 12. maj kl. 10.00 - 16.00 

Vi skal til Holbæk-området, til den lille landsby Tveje Merløses kirke, 

som er bygget af Hvide-slægten omkring år 1120 og senere ombygget 

et par gange. Sidste gang var i 1800-tallet, hvor den blev ført tilbage til 

sit oprindelige udseende med trælofter og små vinduer. Efter kirken 

skal vi på et af Holbæks ældste værtshuse, Cafe Svanen, som i 1912 

betjente soldaterne på Holbæk Kaserne og efter kasernens lukning i 

1980 havnearbejdere. I dag er det en nydelig cafe, som laver dejlig 

frokost.                                                                                                                                         

Turens pris 50 kr.                                                                                                                      

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. Ø22-62** 

Zen Garden 
Mandag d. 16. maj kl. 10.00 - 16.30 
En fantastisk have på Vestsjælland fyldt med vand, rododendron, roser, 
georginer, sten, vandfald og meget mere. En have på 24.000 m2 som 
er fyldt med de mest utrolige planter og et bjerglandskab, som består 
af mere end 6.000 tons granitsten. Haven rummer også et af Europas 
største koi-karpe anlæg bestående af fire damme med omkring 
7.000.000 liter vand.  
Turens pris kr. 150 (Tur 50 kr. + entre 100 kr.) 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. Ø22-63 
Rhododendron på Nivågård                                                                                   
Tirsdag d. 17. maj kl. 10.00 - 16.00 

Indendørs er der malerier fra den italienske og nordeuropæiske 

renæssance, hollandsk barok og dansk guldalder, for tiden med en 

særudstilling af maleren Wilhelm Marstrand. Udendørs er der den 

smukke, romantiske park, hvor mange forskellige rododendron lige nu 

blomstrer under de gamle, smukke træer-                                                                                                                      

Turens pris 50 kr. (Røde Kors har gratis entre). 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. Ø22-64 
Gerlev Kro 
Torsdag d. 19. maj kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører op over Fredriksund og lander på Gerlev Kro, hvor vi spiser 
frokost. Vi kører et par km. Og hvis der er plads til mere spiser vi is hos 
Hansens Is.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 

Tur nr. Ø22-65 
Nordsjælland og Gilleleje Havn 
Fredag d. 20. maj kl. 10.00 - 16.00 
Vi besøger i dag Nordsjælland og skal bl.a. op og spise frokost 
på ”Saseline” i Gilleleje Havn. Hvis vejret er til det, så går vi også en 
tur på havnen og er måske så heldige at der kan købes et par fisk med 
hjem fra turen. Vi kører videre derfra og drikker på hjemturen kaffe i 

Tisvildeleje. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-66 
Køge 
Mandag d. 23. maj kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører til Køge og ser på den gamle købstad, som blev grundlagt i på 
1100. Vi spisen en hyggelig frokost på Køge Golf. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

 

Tur nr. Ø22-67** 
Tur i omegnen                                                                                                                                                                       

Tirsdag d. 24. maj kl. 11.00 - 15.00                                             

Så skal vi ud og have lidt god mad. Vi kører en tur til Hellerup og spiser 

vores frokost på Esters spisehus. Når vi er mætte og tilfredse, kører vi 

en tur i omegnen af København og nyder den spirende sommer.  

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer.                            

Ikke egnet for kørestolsbrugere. 

 

 
Tur nr. Ø22-68 
Frokost på Cafe Lindevang 
Mandag d. 30. maj kl. 11.00 - 15.00 
Café Lindevang er stedet, hvor man får god, gammeldags, traditionel 
dansk mad. De er især kendt for deres dejlige smørrebrød til frokost. 
Det er store stykker, så pas på ikke at bestille for meget. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-69 

Borreby slot                                                                                                            

Tirsdag d. 31. maj kl. 10.00 - 17.00                                                     

Borreby slot er en meget smuk, befæstet herregård i Magleby sogn ved 

Skælskør. Det omtales første gang i 1345 og er opført ved et dobbelt 

voldsted. Vi skal se parken og lidt af slottet udefra, for det er privat 

bolig for den seneste ejer i en lang, lang række af gamle, danske 

slægter, Joachim Holten Castenschiold, som har føjet et teater til 

attraktionerne. I 1960 var slottet kulisse til filmen “Baronessen fra 

benzintanken”.                                                                        

Turens pris 50 kr.                                                                                                          

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. Ø22-70 
Hammermølle 

Torsdag d. 2. juni kl. 10,00 – 15.30                                               

Vi tager op ad Strandvejen og besøger den historiske vandmølle” 

Hammermøllen” hvis historie går helt tilbage til år 1576. Vi besøger 

værkstedet, museet og ser det gamle drivhjul. Frokosten indtages på 

museet´s cafe.                                                                         

Turens pris 60 kr. (Tur 50 kr. + museet 10 kr.)                         

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. Ø22-71                                                                             
Egholm Museum ved Kirke Hyllinge 
Fredag d. 3. juni kl. 10.00 - 16.00                                                 
På Egholm Museum kan vi opleve danskernes hverdagsliv under 
besættelse. Der er bl.a. en gade, hvor vi ser smeden lave 
maskinpistoler; omdeling af illegale blade med barnevogn; syning af 

brudekjole af silke fra en faldskærm m.m. Vi drikker kaffe under 
vingerne fra et Dragenfly, hvorefter der bliver mulighed for selv at gå 
rundt på museet, hvor man også finder en større våbensamling; en 
westernudstilling med diligence, sheriffen og hans kontor; både en 
russisk og en amerikansk kampvogn samt en udstilling om jagt i 
Danmark, Afrika og Grønland. Vi spiser frokost ved Roskilde Fjord. 
Turens pris er 200 kr. (tur 50 kr. + entré og kaffe 150). 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-72 

Stengårdens gårdbutik                                                                                          

Tirsdag d. 7. juni kl. 10.00 - 16.00                                 

Stengårdens Økologiske Gårdbutik ligger i Birkerød og er landets 

største økologiske gårdbutik med over 2000 varenumre. På Stengården 

producerer de selv økologiske æg, 100 forskellige slags friske 

grøntsager, frugt, bær og oksekød.                                                    

Vi spiser frokost i nærheden og drikker kaffe på gården                  

Turens pris 50 kr.                                                                    

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. Ø22-73 
Orø 
Torsdag d. 9. juni kl. 10.00 - 16.00 

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 95 kr. (tur 50 kr. + færge 45 kr.)                         

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. Ø22-74 

Rødovre Centret 

Mandag d. 13. juni kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører til Rødovre og besøger det dejlige overdækkede butikscenter. 
Frokosten spiser vi i Centret på terrassen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

          

https://www.flickr.com/photos/22154104@N00/4804595728
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Tur nr. Ø22-75 

Kalundborg og Vor Frue                                                                                    

Tirsdag d. 14. juni kl. 10.00 - 17.00                                           

Der bor godt 16.000 mennesker i Kalundborg, og nogle af dem taler 

Kalundborg-jysk, forlyder det. Byen er gammel, en af Danmarks ældste 

købstæder, og dens berømte Vor Frue kirke er formentlig opført af 

Esbern Snare omkring 1170. Kirken er enestående i verden, den ligner 

en borg med fem tårne og ligger midt i Kalundborgs gamle bydel, 

Højbyen. Vi skal også se den store lystbådehavn i byen.                 

Turens pris 50 kr.                                                                    

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. Ø22-76 
Stevens klint og Højerup kirke 
Torsdag d. 16. juni kl. 10.00 - 17.00 
Den gamle Kirke i Højerup ligger på kanten af Stevns Klint. Den er 
bygget af kalksten. 
I 1357 blev den gamle kirke i Højerup indviet for anden gang. Måske fik 
kirken en ekstra helgen?  Måske skiftede bygningen status fra kapel til 
kirke? Kirken er bygget af kalksten fra Stevns Klint, og det anslås at de 
ældste dele stammer fra ca. 1250. Betragter man byggestenene, kan 
man tydeligt se, at de er udformet forskelligt. De ældste sten er 
umage, mens de yngre, som ses i tårnet, er mere regelmæssige.  
I 1575 afslører Resens kort med Højerup Kirke, at kirkegården er blevet 
forkortet mod øst. De næste 355 år fortsatte klintens erosion uhindret 
og i 1910 lukkede man kirken, fordi man frygtede at den ville styrte i 
havet. Den sidste salme, der blev sunget i kirken var: ” I Guds hus er 
godt at bo på klippen er det bygget”. Der er en meget smuk udsigt over 
Østersøen fra kirken. Vi spiser i traktørstedet Højeruplund lige ved 
siden af kirken. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-77                                                                       
Frederikssund og Gerlev Kro 
Fredag d. 17. juni kl. 10.00 - 16.00                                               
Vi kører af landevejene gennem de mange småbyer op til 
Frederikssund, hvor vil gør et ophold på det store berømte Kirppu 
loppemarked, der med sine 1150 kvadratmeter er Skandinaviens 
største marked med genbrugsskatte og ”loppeguld”. Herefter går turen 
videre til den skønne Gerlev Kro, hvor vi indtager frokosten. På stedet 
kan man også besigtige masser af flot brugskunst m.v.                                                                                       
Turens pris er 50 kr.                                                                  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. Ø22-78 
Gladgården                                                                                                                                                                
Mandag d. 20. juni kl. 8.30 – 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 også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-79** 

                     MINI FERIE   
 

                Højmølle Kro Nykøbing Falster 

 
               Tirsdag d. 21. juni og onsdag d. 22. juni 
 

D. 21.  Vi starter med at samle op kl. 10.00 og kører syd på hvor vi 
spiser frokost på Møn Golfklub. Derefter kører vi over broen til Falster. 
 
Hen på eftermiddagen ankommer vi til vores hotel Højmølle Kro. Når vi 
har fået vores værelser er der kaffe og kage. 
Nu er der mulighed for at gå en tur, sidde og hygge eller at tage en 
slapper på sengen. 
 
Vi mødes kl. 18.30 og hygger os og får en dejlig 2 retter menu. De der 
stadig er vågne og har kræfter til det, kan sidde og snakke og måske få 

en lille en inden sengen kalder. 
 
D. 22.   Vi spiser morgenmad (tidspunkt følger) og mødes ved bussen kl. 
10.00. Nu går turen til Nykøbing Falster Zoo, som er en lille Zoo og 
botanisk have der er til at overkomme. Vi kan købe stiklinger af blomster 
og mange slags tomater osv. Når vi er færdige med det, kører vi til 
Falster Golf klub og spiser frokost. 
 
Inden turen er forbi, drikker vi kaffe/te på Rønnede golf, og så kører vi 
resten af vejen hjem. 
 
Turens pris 1.500 kr. 

Husk også penge til drikkevarer (aftensmad) 

Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. Ø22-80 
Det kreative hjørne 
Mandag d. 27. juni kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører til Buerup ved Jyderup og besøger den gamle købmandsgård, 
der nu huser en gruppe kreative kunsthåndværkere og et træsko 
museum. Vi spiser frokost i nærheden. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. Ø22-81 

Dodekalitten på Lolland                                                                                       

Tirsdag d. 28. juni kl. 10.00 - 17.00                                                      

Dodekalitten er græsk og betyder tolvsten, og så mange stenstøtter vil 

der snart være rejst på en lollandsk mark ca. 300 meter fra 

Smålandshavet. Foreløbig er der rejst 10 sten på 7-9 meters højde, i en 

stor cirkel og med markante hoveder, udført af forskellige kunstnere. 

De skal knytte an til de mennesker, der indvandrede til Lolland for ca. 

7500 år siden.                                                                        

Turens pris 50 kr.                                                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. Ø22-82 
Gisselfeld Kloster 
Torsdag d. 30. juni kl. 10.00 - 16.00 
Mærk det stærke vingesus fra Gisselfelds fantastiske kulturhistorie. Her 
har der udspillet sig store dramaer og stille hverdagsliv siden 
opførelsen i 1575 
Gyldenløves efterkommere, som fik navnet Danneskiold-Samsøe, har 
drevet godset frem til i dag iht. testamente af 1701. Der har til dato 
været 11 grever / overdirektører af slægten Danneskiold-Samsøe. Den 
nuværende overdirektør og den 12. i rækken hedder Helene 
Danneskiold-Samsøe og er den første kvinde på posten nogensinde.  
Vi kommer ikke ind på slottet men nyder den dejlige park og besøger 
også Paradehuset med alle de smukke blomster. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-83 

Tur til Rungsted Havn og ”The Captain”                                                                   

Fredag d. 1. juli kl. 10.00 - 17.00                                                   

Vi kører en tur op langs Strandvejen og nyder udsigten over Øresund 

og den svenske kyst på den modsatte side. Vi nyder vores frokost på 

”The Captain” -af landevejene gennem de mange småbyer op til 

Frederikssund, hvor vil bagefter går en tur på havnemolerne og nyder 

synet af de mange flotte både – samt de spændende forretninger.                                                             

Turens pris 50 KR                                                                    

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. Ø22-84** 
MS/Friheden 
Mandag d. 4. juli kl. 10.00 - 17.00 
”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 varierende 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 og Gavnø Slot, vi lægges til ved Enø, inden der sejles tilbage til 
Næstved. Friheden er indrettet med små borde, hvor vi også spiser 
frokosten 
Turens pris 255 kr. (tur 50 kr. + overfart 105 kr. + 2 stk. 
smørrebrød/Kaffe 100 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

 

                           

https://www.flickr.com/photos/dskley/9306210927
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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Tur nr. Ø22-85** 

M/S Friheden                                                                         

Tirsdag d. 5. juli kl. 11.00 - 17.00                                                 

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. Vi fortsætter ud på den smukke Karrebæk Fjord mod 

Karrebæksminde, hvor der lægges til, 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 + smørrebrød 205 kr.)    

Husk penge til drikkevarer.                                                        

Ikke egnet for kørestolsbrugere. 

 

Tur nr. Ø22-86 

Ikongalleriet i Vig/Sidinge Gårdbutik 
Torsdag d. 7. juli kl. 10.00 - 16.00 
Græske og russiske ikoner malet efter gamle traditioner af Kurt Syberg. 
Mystiske malerier med fokus på livets store spørgsmål. Formsproget er 
figurativt, men ikke altid genkendeligt, men forhåbentlig en kilde til 
glæde og fordybelser. 
Kurt Syberg viser rundt i både galleri og atelier, og fortæller om 
ikonernes historie. 
Vi besøger også Sidinge gårdbutik. 
Turens pris kr. 115 (entré, kaffe og kage 55 kr.) 

Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. Ø22-87** 
Bakketur 
Mandag d. 11. juli kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører en tur til Dyrehaven og besøger Bakken, hvor vi går lidt rundt 
og spiser frokost på Valentino. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
 

 
Tur nr. Ø22-88** 
Zen garden                                                                                                                               
Tirsdag d. 12. juli kl. 10.00 - 16.00                                                                    
Den nye og den gamle have er bygget op af ca. 8000 tons store 
granitblokke, som er blevet til kunstfærdige landskaber, bl.a. fire 
damme med japanske Koi-karper samt først og sidst et væld af 
blomster og planter, som netop nu står i deres smukkeste flor.    
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + entre 100 kr.)                                                                        
Husk også penge til frokost og drikkevarer.                            
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 

 
Tur nr. Ø22-89 
Aften tur 
Torsdag d. 14. juli kl. 16.00 - 21.00 
Vi kører lidt nord på og spiser en dejlig middag hos ”The Captain” mens 
vi nyder vandet, bådene og alle de sommer glad mennesker. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til mad og drikkevarer. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Østerbro, Nordhavn og INDRE BY                                                                         April, maj, juni og juli 2022 

24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 
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