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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. 29. juni kl. 9.00 – 15.00 
 
Ring på telefon 41 18 77 24. Indtal en besked med navn og 
telefonnummer, så ringer vi tilbage. 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst turnummer. 

 
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 50 kr. som skal betales kontant til 
turlederen. 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. 
 
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 

Ø22-90 15-08 Ishøj havn    

Ø22-91 16-08 Zen Garden    

Ø22-92 22-08 Gladgården    

Ø22-93 23-08 Fjenneslev kirke    

Ø22-94 25-08 Kähler Keramik    

Ø22-95 29-08 Hornsherred    

Ø22-96 30-08 Amager museum    

Ø22-97 01-09 Herstedhøje    

Ø22-98 05-09 Orø    

Ø22-99 06-09 Sagnkongernes land    

Ø22-100 08-09 Enø    

Ø22-101 12-09 Gilleleje    

Ø22-102 13-09 Immigrant museet    

Ø22-103 15-09 Aftentur    

Ø22-104** 19-09 Mini ferie    

Ø22-105 22-09 Farum kulturcenter    

Ø22-106* 26-09 Zen Garden    

Ø22-107* 27-09 Sorø museum    

Ø22-108 29-09 Tegners museum    

Ø22-109** 03-10 M/S Friheden    

Ø22-110 04-10 Slagelse museum    

Ø22-111 10-10 Ud i naturen    

Ø22-112 11-10 Heerup museet    

Ø22-113* 13-10 Esrum Kloster    

Ø22-114 17-10 Gladgården    

Ø22-115* 18-10 Skibsklarergården    

Ø22-116 20-10 Egholm museum    

Ø22-117 24-10 Orø    

Ø22-118 25-10 Louisiana    

Ø22-119* 27-10 Holbæk museum    

Ø22-120 31-10 Det kreative hjørne    

Ø22-121 01-11 Løvfaldstur    

Ø22-122 03-11 Nivågård    

Ø22-123 07-11 Løvfaldstur    

Ø22-124 08-11 Haraldsted sø    

Ø22-125 10-11 Vindues museet    

Ø22-126 14-11 Rødovre centret    

Ø22-127 15-11 Jungshoved kirke    

Ø22-128 17-11 Silkegrønt    

Ø22-129 21-11 Gladgården    

Ø22-130 22-11 Holbæk museum    

Ø22-131 24-11 Julefrokost    
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Ø22-132 28-11 Hillerød    

Ø22-133 29-11 Julefrokost    

      

      

      

      

 
 
Tur nr. Ø22-90 
Ishøj havn                                                                        
Mandag d. 15. august kl. 10.00 - 15.00 

Vi kører til Ishøj havn og spiser frokost i det gamle havnemiljø. 
Turens pris 50 kr.                                                                         
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 
Tur nr. Ø22-91 

Zen-Garden                                                                                                                                                                          

Tirsdag d. 16. august kl. 10.00 - 16.00                                                                               

Vi kører mod Sorø og spiser vores frokost på Cafe Tre Konger, når vi er 

mætte kører vi videre til Zen-Garden der er et lille paradis med 

vandfald, grotter, rislende åløb, smukke stensætninger og et væld af 

planter, træer og blomster. Blomstringskalender: Juni-Sept., Stauder, 

roser og liljer – Juli-Sept., Georginer, ca. 2000 fordelt på 250 arter – 

Midt Juli-Aug., Engletrompet                                                                                                              

Turens pris 150,00 kr. (tur 50 kr. + entre 100 kr.)        

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
Tur nr. Ø22-92 
Gladgården 
Mandag d. 22. august   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 er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer  
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Tur nr. Ø22-93 

Fjenneslev kirke 

Tirsdag d. 23. august kl. 10.00 - 16.00 

Sagnet fortæller, at kirkens bygmester Asser Rig i 1100-tallet blev kaldt 

i krig under byggeriet og aftalte med sin gravide kone, at hvis hun 

fødte en søn, skulle der tårn på kirken, mens en datter måtte nøjes 

med et spir. Da han vendte hjem fra krigen, så han to tårne: 

tvillingerne som siden blev kendt som Esbern Snare og biskop Absalon. 

Det er kun et sagn, men kirken, der ligger i Sydvestsjælland, er smuk 

og byder bl.a. på kalkmalerier fra omkring år1200.  

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. Ø22-94 
Kâhler Keramik i Næstved 
Torsdag d. 25. august kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører ad de krogede veje til Næstved, hvor vi finder et godt sted at 
spise frokost, herefter besøger vi Kählers Keramik hvor vi får rig 

lejlighed til at se den flotte udstilling af det smukke keramik. 
Turens pris er 50 kr. 
Husk penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 
Tur nr. Ø22-95 
Tur til Hornsherred 
Mandag d. 29. august   kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører mod Nordvest og nyder det dejlige landskab og den flotte udsigt 
ud over vandet spiser frokost i Frederikssund golfklub.  

Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. Ø22-96 

Amagermuseet                                                                                                      
Tirsdag d. 30. august kl. 10.00 - 16.00                                     

Inden vi besøger Amagermuseet, kører vi Amagerstrandvej hvor der 

skulle være et godt sted at spise. Når vi er mætte fortsætter vi til 

Amagermuseet som består af to firlængede gårde. Bygningerne er 

beliggende i St. Magleby også kendt som ”Hollænderbyen” på grund af 

de nederlandske (hollandske) indvandrere, der kom til Amager i 1500-

tallet. På trods af den geografiske nærhed til København har øen i 

generationer formået at opretholde en særegen lokal identitet, som 

tager sit afsæt i den hollandske indvandring. Den unikke lokale 

kulturarv er præsenteret i autentiske interiørrum og i tematiske 

udstillingsrum.                                                                                                            

Museet har en enestående samling af gamle egnsdragter. 

Amagerdragten er en af Danmarks mest imponerende folkedragter, der 

markerede, at amagerne var helt særlige – på grønttorvet i København 

blev Amagerdragten også symbol på friske grøntsager.              

Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.)                       

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 

 

Tur nr. Ø22-97 
Herstedhøje 
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 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 drikker 
vi kaffe. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. Ø22-98 
Orø 
Mandag d. 5. september kl. 9.30 - 15.00 

Vi kører en køn tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten nyder vi 

hos Birthe på ”Den gode viking”. Når vi ikke kan spise mere, kører vi en 

tur rundt på øen før vi igen vender tilbage og Birthe i mellemtiden har 

dækket op med kaffe og kage.                                                     

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. Ø22-99 

Sagnkongerne i Lejre                                                            

Tirsdag d. 6. september kl. 10.00 - 16.00                                  

Rolf Krake, Frode Fredegod og Harald Hildetand er skjoldunger og 

sagnkonger, men arkæologiske fund i det smukke område i Lejre 

underbygger tesen om, at stedet var et af vikingetidens vigtigste 

magtcentre. Lejre museum har til huse i en firlænget, stråtækt gård i 

Gl. Lejre, Hestebjerggård, og rummer nogle af Danmarks bedst 

bevarede oldtidsfund                                                                 

Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr.)                                   

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
 
Tur nr. Ø22-100 
Enø 
Torsdag d. 8. september kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører over Næstved til Enø, hvor vi spiser på ”Kanal kroen” vi tager 

en lille tur rundt på øen og besøger fiskehuset hvor der kan handles. 
Turens pris 50 kr.  

Husk også penge til drikkevarer 
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Tur nr. Ø22-101 
Gilleleje 
Mandag d. 12. september 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 er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
 

Tur nr. Ø22-102 
Immigrantmuseet                                                                                                  

Tirsdag d. 13. september kl. 10.00 - 16.00                                               

På vej op til museet, finder vi et godt sted at spise. Derefter kører vi til 

Immigrantmuseet der er et moderne og aktuelt museum. Som det 

eneste museum af sin slags behandler Immigrantmuseet dansk 

indvandringshistorie gennem 500 år – lige siden de første hollændere 

kom til Amager, og romaer kom til landet i løbet af 1500’tallet. Hver 

enkel historie er sin egen – men knyttet sammen giver migranternes 

historier på tværs af tid et særligt bidrag til vores fælles historie: 

Historien om de fremmedes møde med Danmark og om Danmarks 

møde med verden. Entre er gratis, da det er et skolemuseum      

Turens pris 50,00 kr.                                                                

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

  
 
 
Tur nr. Ø22-103 
Aftentur 
Torsdag d. 15. september kl. 16.00 - 21.00 

Vi kører ud over Amager og havner i Dragør, hvor vi spiser på” Cafe Blink” 
Mens vi sidder og nyder udsigten med Øresundsbroen i baggrunden 

Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til middag og drikkevarer 
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Tur nr. Ø22-104** 

 
      MINIFERIE 

  
             Tåsinge Hotel Troense 
 
    Mandag d. 19 -tirsdag d. 20. og onsdag d. 21. september 

 
D. 19. Vi samler op i 2 busser og kører mod Korsør, hvor vi spiser frokost, 
kylling m/salat og pommes frites. Så sætter vi kurs over broen mod Hotel 

Troense, hvor vi skal bo og overnatte de næste 2 dage.  
De venter os med kaffe og kage og vi får vores værelser og så er der 
mulighed for at slappe af, gå tur eller bare sidde og nyde det. 
Der er middag kl. 18.30 hvor vi får 2 retter og kl. 21 bliver der serveret 
kaffe. 
D. 20. Der er morgenmad fra kl. 6.30 til 10.Hvor vi kører mod 
Middelfart og besøger Keramikmusset CLAY. VORES TASKER SKAL 
BLIVE I BILEN. Der spiser vi også frokost.  
På vej hjemover finder vi et sted at drikke kaffe eller spiser en is. Så er 
vi igen klar til en 2 retters menu kl.18.30 

D 21. onsdag mødes vi til morgenbuffet ved 8 tiden hvor vi har pakket 
og er klar til at se Østerbro igen. 
Frokosten på hjem vejen indtager vi På Rådhuskroen i Ringsted hvor vi 
slutter af med kaffe. Så siger vi farvel og tak for denne gang. 
 
Turens pris er 2600 kr.  
Husk også penge til drikkevarer (aftensmad) 
Ikke egnet for kørestole 
 
                

                  
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:GreatBeltBridgeTRJ1-edit.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Østerbro, Nordhavn og Indre By  August - november 2022 

11 
 

Tur nr. Ø22-105 
Farum 
Torsdag d. 22. september kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører til Farum Kulturhus, hvor vi besøger Immigrantmuseet og spiser 
frokost på ”Cafe Anais” som ligger i kulturhuset. 

Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 

Tur nr. Ø22-106* 
Zen Garden 
Mandag d. 26. september kl. 9.00 - 15.00 
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. 145 (Tur 50 kr. + entre 95 kr.) 
Husk også penge til mad og drikkevarer 
Ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-brugere og meget 
gangbesværede 
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Tur nr. Ø22-107* 
Sorø Museum (Ingemanns Mindestue) 
Tirsdag d. 27. september kl. 10.00 - 16.00  
I en af byens ældste bygninger, Chr. 4’s kro fra 1624-25, ligger Sorø 
Museum – et lokalt købstadsmuseum med alt det bedste fra øverste 
hylde. 
B.S. Ingemann blev tilknyttet Sorø Akademi i 1822. Her boede han i en 
embedsbolig sammen med sin hustru Lucie Ingemann indtil sin død i 
1862. B.S. Ingemann er især kendt for sine salmer og historiske 
romaner og Lucie Ingemann er kendt for sine romantiske malerier og 

indsamlinger af folkeminder. 
Parret var toneangivende i den periode, vi kalder den danske guldalder 
(første halvdel af 1800-tallet) og deres hjem var et fristed for åndrige 
samtaler med kulturpersoner. På Sorø Museum er udstillet ejendele fra 
Ingemanns hjem på Sorø Akademi. Der er også kik ind i en overpyntet 
klunkestue og et herreværelse. Samt en sær udstilling:  ”Født med en 
sølvske i munden”.                                                                        
Obs. Ingemanns Mindestue er på 1. sal og der er ikke elevator.                   
Turens pris 75 kr. (Tur 50 kr. + entre 25 kr.)                          
Husk også penge til frokost og drikkevarer                              
Ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-brugere og meget 
gangbesværede 
 

 
Tur nr. Ø22-108 
Tegners Museum 
Torsdag d. 29. september kl. 10.00 - 16.00 
Tegners Museums faste samling består af 335 af billedhuggeren Rudolph 
Tegners værker. Størstedelen er originalerne i gips, men der er også 
værker i marmor og bronze. Tegner havde gennem hele livet afslået at 
sælge originalerne, men gerne afstøbninger og marmor versioner. Vi 

spiser frokost på Nivå Golf. 
Turens pris er 105 kr. (Tur 50 kr. + entre 55 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer  
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Tur nr. Ø22-109** 
MS/Friheden 
Mandag d. 3. oktober 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 270 kr. (tur 50 kr. + overfart 110 kr. + 2 stk. 
smørrebrød/Kaffe 110 kr.) 

Husk også penge til drikkevarer. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere 
 
 
Tur nr. Ø22-110 

Slagelse Museum 

Tirsdag d. 4. oktober kl. 10.00 - 16.00  

Museet handler især om handel, håndværk og industri og byder bl.a. på 

en håndværkergade fra første halvdel af 1800-tallet, hvor man kan 

opleve de mange småforretninger med eget værksted. Der er en 

særudstilling om servicefag før i tiden, og man kan finde sjove varer i 

den gamle købmandsbutik.                                                                                                        

Turens pris er 80 kr. (tur 50 kr. + entre 30 kr.)                            

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 

 
Tur nr. Ø22-111 
Ud i naturen 
Mandag d. 10. oktober kl. 10.00 - 15.00 
Vi kører ud i naturen og ser på den forandret fauna som efteråret jo er. 
Vi finder et hyggeligt sted at spise.  
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer  
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Tur nr. Ø22-112 

Henry Heerup Museet                                                                                                                                                            

Tirsdag d. 11. oktober kl. 10.00 - 16.00                                     

Den folkekære kunstner Henry Heerup havde i mange år sit atelier i 

Rødovre, og ved hans død i 1993 overdrog hans enke, Marion Heerup, 

hans store samling af malerier, grafik, tegninger og skulpturer til 

Rødovre kommune. Museet ligger smukt ned mod Damhusengen og er 

en del af Rødovregård, som er den sidste store gård fra den gamle 

stationsby. Vi spiser frokost i nærheden.                                     

Turens pris 85 kr. (Tur 50 kr. + entre 35 kr.)                         

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. Ø22-113* 
Esrum Kloster 
Torsdag d. 13. oktober kl. 10.00 - 17.00 
Klosteret er grundlagt i 1151 som katolsk munkekloster, men efter 
reformationen blev dele af bygningerne revet ned og blev bl.a. brugt 
som stutteri og garnison for dragoner. Siden 1997 er klosteret blevet 
renoveret og åbent for publikum. Vi spiser på Mølle Cafeen.                                                                      
Turens pris 135 kr. (tur 50 kr.+ entre 85 kr.) Medlemmer af 
Ældresagen får 20 % rabat (husk kort)                       
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
Ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-brugere og meget 
gangbesværede 
 

 
Tur nr. Ø22-114 
Gladgården 
Mandag d. 17. oktober 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 er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. Ø22-115* 

Skibsklarerergården i Helsingør                                                    

Tirsdag d. 18. oktober kl. 10.00 - 16.00                                    

Det velbevarede hus fra 1637, med interiør fra 1780, var hjemsted for 

opkrævningen af sundtolden, som var en af Danmarks vigtigste 

indtægtskilder, fra den blev indført af Erik af Pommern i 1429, og til 

den blev afskaffet i 1857. Tolden skulle erlægges af hvert eneste skib, 

der passerede forbi, og skippere fra hele verden betalte og 

provianterede her. I gården er der ligesom i 1700-tallet et lille bryggeri, 

der fremstiller husets egen øl.                                                   

Turens pris 110 kr. (tur 50 kr. + entre 60 kr.)                               

Husk også penge til frokost og drikkevarer.                            

Ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-brugere og meget 

gangbesværede 

 
 
Tur nr. Ø22-116 
Egholm Museum 
Torsdag d. 20. oktober 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. 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 finder et hyggeligt sted at 
spise frokost. 
Turens pris er 170 kr. (tur 50 kr. + entré 120 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. Ø22-117 
Orø 
Mandag d. 24. oktober kl. 9.30 - 15.00 

Vi kører en køn tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Frokosten nyder vi 

hos Birthe på ”Den gode viking”. Når vi ikke kan spise mere, kører vi en 

tur rundt på øen før vi igen vender tilbage og Birthe i mellemtiden har 

dækket op med kaffe og kage.  

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. Ø22-118 

Lousiana                                                                                                                                        

Tirsdag d. 25. oktober kl. 10.00 - 16.00                                        

Vi kører op ad Strandvejen og finder et godt sted at spise vores frokost. 

Derefter kører vi til Louisiana og ser udstillingen ”Neue Sachlichkeit”. 

Willkommen, en rejse gennem det brølende og eksplosive kunst- og 

kulturliv i 1920'ernes Weimarrepublik. I centrum står tidens markante 

bevægelse ”Neue Sachlichkeit” og dens nøgterne realisme, der 

spænder fra det krasse og satiriske til det knivskarpe, nærmest 

kliniske. Udstillingen har desuden et særligt fokus på fotografen August 

Sander og hans banebrydende, dokumentariske "gruppeportræt" af det 

moderne menneske. Vi får gratis adgang.                                  

Turens pris 50 kr.                                                                    

Husk også penge til frokost og drikkevarer  

                          
  

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-

https://www.flickr.com/photos/mariaeklind/21889044088
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Tur nr. Ø22-119*  
Holbæk Museum 
Torsdag d. 27. oktober kl. 10.00 - 16.30 
Vi kører den lange tur til Holbæk, hvor vi spiser frokost. Derefter kører 
vi til Holbæk Museum, der består af flere forskellige gamle huse. I nr. 
12 har de landets største samling af Knabstrupkeramik – over 1500 
genstande. Knabstrup Lervarefabrik var i mange år en af de største 
arbejdspladser i Holbæk kommune. Udstillingen viser fotos og et 
repræsentativt udvalg af samlingen. I nr. 18 er en Krambod og et 
købmandshjem. Bygningen er indrettet med effekter fra første halvdel 

af 1800-tallet og indeholder krambod, folkestue, kontor og beboelse. 
Hvis vi kan nå det, er nr. 8 en arbejderbolig anno 1940. I 1938 flyttede 
en familie på 13 medlemmer ind i den lille 2½ værelses stuelejlighed.   
Turens pris er 100 kr. (Tur 50 kr. + entre 50 kr.)                    
Husk også penge til frokost og drikkevarer                              
Ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-brugere og meget 
gangbesværede 
 
 
Tur nr. Ø22-120 
Det kreative Hjørne 
Mandag d. 31. oktober 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 drikkevare 
 
Tur nr. Ø22-121 

Løvfaldstur                                                                                                         

Tirsdag d. 1. november kl. 10.00 - 15.00                                    

Nu flammer skoven i røde og gyldne farver, og det skal vi ud i på i 

Hareskoven, hvor vi går en lille tur og ser på herlighederne. Her ligger 

også den hyggelige restaurant Skovlyst, hvor vi spiser frokost og 

måske smager på stedets hjemmebryg.                                       

Turens pris er 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevare 
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Tur nr. Ø22-122 

Nivågård Malerisamling 

Torsdag d. 3. november kl. 10.00 - 16.00 

Museets samlinger rummer malerier fra renæssance og baroktiden 

samt værker fra den Danske Guldalder. Særudstillingen i dette efterår 

er om Sofonisba Anguissola (ca. 1532 – 16. november 1625), også 

kendt som Sophonisba Angussola eller Anguisciola, var en italiensk 

renæssancemaler født i Cremona af en relativt fattig adelsfamilie. Hun 

modtog en velafrundet uddannelse, der omfattede kunst, og hendes 

læretid hos lokale malere dannede præcedens for, at kvinder blev 

optaget som kunststuderende. Som ung rejste Anguissola til Rom, hvor 

hun blev introduceret til Michelangelo, der straks genkendte hendes 

talent, og til Milano, hvor hun malede hertugen af Alba. Den spanske 

dronning, Elizabeth af Valois, var en ivrig amatørmaler, og i 1559 blev 

Anguissola rekrutteret til at tage til Madrid som sin underviser, med 

rangen som ventedame. Hun blev senere officiel hofmaler for kongen, 

Filip II, og tilpassede sin stil til de mere formelle krav til officielle 

portrætter til det spanske hof. Hun flyttede til Sicilien og senere Pisa og 

Genova, hvor hun fortsatte med at praktisere som en førende 

portrætmaler. Vi spiser frokost i nærheden 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. Ø22-123 
Løvfaldstur/ Tystrup-Bavelse søerne                                                          
Mandag d. 7. november kl. 10.00 - 15.30 

Tystrup-Bavelse søerne blev skabt i forbindelse med isens afsmeltning 

for ca. 15.000 år siden. Søerne, der gennemstrømmes af Suså, er 

stedvis meget dybe - ned til 22 m - andre steder lavvandede med små 

sivholme. Søerne med omkringliggende skove er ynglepladser for 

mange fuglearter fra den største Havørn til den mindste Fuglekonge. Vi 

spiser på Rådhuskroen i Ringsted.                                              

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

  

https://www.wikiart.org/en/michelangelo
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Tur nr. Ø22-124 
Efterårstur til Haraldsted sø                                                         
Tirsdag d. 8. november kl. 10.00 - 16.00 

Lidt nord for Ringsted, ligger Haraldsted Sø med en fantastisk natur. 

Søen er 5 km lang og bugter sig gennem smalle passager. Den er på 

det dybeste sted 11 meter. Søen kendes også på de stejle skrænter tæt 

ved bredden. På nordsiden ligger Vrangeskov og Haraldsted skov, som 

er kendt for mordet på Knud Lavard.                                                  

Vi spiser frokost på Rådhuskroen i Ringsted.                                 

Turens pris er 50 kr.                                                                 

Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
Tur nr. Ø22-125 
Vinduesmuseet i Søborg 
Torsdag d. 10. november kl. 10.00 – 15.00                                                                
Den 15. april 2015 åbnede VKR Holding dørene for VILLUM Window 
Collecti. Her får den besøgende en tredimensionel og sanselig oplevelse 
af vinduets oprindelse og udvikling igennem tiden – fra det første 
lyrehul i taget til nutidens intelligente og klimavenlige vinduer. 

Udstillingen rummer 300 historiske vinduer fra 1600-tallet og frem til i 
dag. Udstillingen er enestående i kraft af den omfattende fysiske 
samling af tekniske, håndværksmæssige og stilhistoriske eksempler på 
vinduets udvikling. Vi spiser frokost på Restaurant Krudtuglen                                                                        
Turens pris er 50 kr.                                                                                                  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
 
Tur nr. Ø22-126 
Rødovre Centret 

Mandag d. 14. november kl. 10.00 - 15.00 
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 
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Tur nr. Ø22-127 

Jungshoved kirke                                                                                              

Tirsdag d. 15. november kl. 10.00 - 16.00                                                  

Kirken, der ligger i nærheden af Præstø, nævnes første gang i kong 

Valdemars jordebog i 1231 og var knyttet til den tidligere Jungshoved 

Borg, som blev lagt i ruiner efter svenskekrigen. Altertavlen er skabt af 

ingen ringere end Bertel Thorvaldsen til afløsning af den oprindelige fra 

omkring 1590, prædikestolen er fra 1605, og der er rester af 

kalkmalerier fra gotisk tid inde i kirken.                                      
Turens pris er 50 kr.                                                                                      
Husk også penge til frokost og drikkevarer 

 
 
 
Tur nr. Ø22-128 
Silkegrønt i Sorø 
Torsdag d. 17. november kl. 10.00-16.00 
Hos Silkegrønt kan du opleve en helt ny generation af naturtro kunstige 
blomster og planter i den bedste kvalitet. Alt i kunstige blomster og 
planter, brugskunst, materialer mm. Vi spiser frokost på Rådhuskroen i 
Ringsted. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 
 
 
Tur nr. Ø22-129 
Gladgården 
Mandag d. 21. november 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. 
Beskrivelse  
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
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Tur nr. Ø22-130 
Holbæk Museum 
Tirsdag d. 22. november kl. 10.00 - 16.30 
Vi kører den lange tur til Holbæk, hvor vi spiser frokost. Derefter kører 
vi til Holbæk Museum, der består af flere forskellige gamle huse. I nr. 
12 har de landets største samling af Knabstrupkeramik – over 1500 
genstande. Knabstrup Lervarefabrik var i mange år en af de største 
arbejdspladser i Holbæk kommune. Udstillingen viser fotos og et 
repræsentativt udvalg af samlingen. I nr. 18 er en Krambod og et 
købmandshjem. Bygningen er indrettet med effekter fra første halvdel 

af 1800-tallet og indeholder krambod, folkestue, kontor og beboelse. 
Hvis vi kan nå det, er nr. 8 en arbejderbolig anno 1940. I 1938 flyttede 
en familie på 13 medlemmer ind i den lille 2½ værelses stuelejlighed.   
Turens pris er 100 kr. (Tur 50 kr. + entre 50 kr.)                    
Husk også penge til frokost og drikkevarer                              
Ikke egnede for kørestolsbrugere, rollator-brugere og meget 
gangbesværede 
 
 
Tur nr. Ø22-131 
Julefrokost 
Torsdag d. 24. november kl. 10.30 - 15.00 
Vi kører til Mellemfortet i Sydhavnen, hvor vi nyder en dejlig julefrokost 
i ”Tutten” sammen med et par andre bydele. Vi får sild, fiskefilet laks, 
æg og rejer hønsesalat, frikadeller, steg og risalamande  
Turens pris 215 kr. (Tur 50 kr. + frokost 165 kr.)                                                                     

Husk penge til drikkevarer 

 
       

                     
  

https://gastromand.dk/guide-her-skal-du-spise-i-paasken/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Tur nr. Ø22-132 
Tur til Hillerød 
Mandag d. 28. november kl. 10.00 - 16.00 
Vi kører op til Hillerød og ser det gamle Frederiksborg slot udefra og 
går så hen på spisestedet Leonora, som oprindeligt er bygget som stald 
til slottet. Det blev bygget da slottet blev bygget i 1600 tallet og det  
har også været amtmandsbolig, garage og kro. 
Turens pris er 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer 
 

 
Tur nr. Ø22-133 

Julefrokost i Dragør                                                                                                

Tirsdag d. 29. november kl. 11.00 - 15.00                                                

Vi sidder med smuk udsigt over havn og skibe, mens vi spiser Cafe 

Espersens lækre julefrokost. Vi regner med sidste års menu: Sild, 

fiskefilet, medister, æbleflæsk og flæskesteg plus naturligvis 

risalamande og kaffe, men den nøjagtige pris kan endnu ikke opgives 

på grund af inflationen. På hjemvejen kigger vi på julepynt på  

Amagers gader, bl.a. den berømte Angolavej.                                                                    

Turens pris cirka 250 kr. (tur 50 kr. + mad cirka 200 kr.)                                         

Husk penge til drikkevarer 
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Tusind tak til alle vores deltagere som er med til at sætte liv i 
bussen og deltage med en hel masse historier fra jeres aktive liv

. 
 

Husk at fortælle om vores ture og eksistens til andre  
pensionister som I møder på jeres vej. 
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                 Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere  
                        uden uvurderlig økonomiskstøtte fra 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


