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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: 
Fredag d. 12. november 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 

Ø21-145 02-12 Julefrokost på Amager       

Ø21-146 06-12 Gilleleje       

Ø21-147 07-12 Toksværd        

Ø21-148 09-12 Julefrokost Lynge Kro       

Ø21-149 13-12 Gladgården       

Ø21-150 14-12 Jul på Amager       

Ø21-151 16-12 Ud i julelandskabet       

Ø21-152 17-12 Kræmmergården       

Ø21-153 20-12 Julefrokost på Orø       

Ø21-154 21-12 Julefrokost på Orø       

 

Ø22-01 

 

06-01 

 

Møllebækkens 
Købmandsgård 

      

Ø22-02 10-01 Frokost tur       

Ø22-03 11-01 Sagnkongerne i Lejre       

Ø22-04 13-01 Hammer Mølle       

Ø22-05 14-01 Nationalhistoriskmus.       

Ø22-06 17-01 Gladgården       

Ø22-07 18-01 Køge museum       

Ø22-08 20-01 Roskildedomkirke       

Ø22-09 24-01 Ud i vinterlandskabet       

Ø22-10 25-01 Kirke og værtshus       

Ø22-11 27-01 Louisiana       

Ø22-12 28-01 Ringsted       

Ø22-13 31-01 Københavns museum       

Ø22-14 01-02 Ringsted       

Ø22-15 03-02 Naverhulerne       

Ø22-16 07-02 Tur syd på       

Ø22-17 08-02 Kvinder på Arken       

Ø22-18 10-02 Søfartsmuseet       

Ø22-19 14-02 Buerup       

Ø22-20 15-02 Nivågård       

Ø22-21 17-02 Loppemarked       

Ø22-22 21-02 Frokost i Dragør       

Ø22-23 22-02 Tystrup-Bavelse       

Ø22-24 24-02 Rungstedlund       

Ø22-25 25-02 Gl. Holtegård       

Ø22-26 28-02 Orø       

Ø22-27 01-03 Frokosttur       

Ø22-28 03-03 Aftentur       

Ø22-29 07-03 Gilleleje       

Ø22-30 08-03 Møns museum       
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Ø22-31 10-03 Ledøje/Smørum kirker       

Ø22-32 11-03 Willumsens museum       

Ø22-33 14-03 Frokosttur til Big       

Ø22-34 15-03 Spangsberg i Greve       

Ø22-35 17-03 Mosehuset i Borup       

Ø22-36 21-03 Gladgården       

Ø22-37 22-03 Hammermølle       

Ø22-38 24-03 Bisserup 
havn/Holsteinsborg 

      

Ø22-39 25-03 Øresundsmuseet       

Ø22-40 28-03 Gerlev Kro       

Ø22-41 29-03 Ballerup museum       

Ø22-42 31-03 Rønnede plantecenter       

 
 
 
 
Tur nr. Ø21-145 
Julefrokost ”Lille Kongelund” 
Torsdag d. 2. december kl. 10.30 – 15.00 
Vi kører langt ud på Amager og lander hos Restaurant ”Lille Kongelund 
hvor vi nyder lidt god mad og slutter af med kaffe og ris à la mande, 

inden vi kører hjem igen.                                                                 
Turens pris 250 kr. (Tur 50 kr. + mad / kaffe 200 kr.)                                                                     
Husk penge til drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. Ø21-146 
Tur til Gilleleje 
Mandag d. 6. december kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører en tur til det dejlige Nordsjælland, hvor vi spiser frokost hos 
”Saseline” Gilleleje og der er også mulighed for at købe lidt frisk fisk 
med hjem fra havnen.                                                               
Turens pris 50 kr.                                                                       
Husk penge til mad og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø21-147 

Toksværd Planteskole  

Tirsdag d. 7. december kl. 10.00 – 16.00                                                       

Vi kører til Næstved og spiser på Restaurant Mona Lisa derefter tager vi 

videre til Toksværd Planteskole, hvor vi kan købe os en sød juleblomst, 

eller hvad vi nu falder for, måske lidt gran til altankasserne. Det er 

virkelig en oplevelse værd at se den flotte juleudstilling              

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø21-148                                                                     

Julefrokost Lynge kro  

Torsdag d. 9. december kl. 10.30 – 15.30 

Vi kører til Lynge Kro, hvor vi nyder en dejlig julefrokost sammen med 

et par andre bydele. Vi får frokost, ris á la mande og kaffe.          

Turens pris 235 kr (Tur 50 kr. + frokost 185 kr.)   

Husk penge til drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø21-149 

Gladgården  

Mandag d. 13. december kl. 8.00 – 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. Ø21-150  

Jul på Amager  

Tirsdag d. 14. december kl. 10.00 -16.00 

Julen bevæger sig mod sit højdepunkt, og vi kører først til 

Amagermuseet i Dragør, hvor der er julepyntet i mange versioner helt 

tilbage fra 1840erne. Det handler også om gamle og glemte juleskikke, 

og der er fin pynt som ikke laves mere. Så spiser vi frokost i Dragør 

Golfklub og slutter dagen med at beundre den fabelagtige udsmykning 

på Angolavej, som er blevet større for hvert år.                          

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

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø21-151 

Ud i julelandskabet  

Torsdag d. 16. december kl. 10.30 – 16.00  

Vi kører ud og nyder vinterlandskabet, hvem ved måske med sne. Vi 

finder et lille listigt sted at indtage vores frokost.                                  

Turens pris 50 kr.   

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø21-152                                                                      

Kræmmergården i St. Magleby                                                                             

Fredag d. 17. december kl. 10.30 – 16.00                                                            

Vi kører en tur til Kræmmergården der er et hyggeligt 

kommisionsloppemarked med mere end 250 stande, så det er muligt at 

finde det man lige står og mangler. Bagefter kører vi til Dragør og får 

en god frokost.                                                                               

Turens pris 50 kr.                                                                       

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø21-153 

Jule tur til Orø                                                                                         

Mandag d. 20. december kl. 09.30 – 15.30                                              

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

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

Tur nr. Ø21-154                                                                            

Julefrokost Orø                                                                          

Tirsdag d. 21. december kl. 10.00 – 17.00                                                     

Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. And/flæskestegen, Ris á 

la mande og mandelgave, alt det nyder vi hos Birthe på ”Den Gode 

Viking”. Efterfølgende kører vi en tur rundt på øen.                                                                                             

Vi vender dernæst tilbage til Birthe, der i mellemtiden har dækket op 

med kaffe og kage.                                                                         

Der vil være mulighed for at købe hjemmelavet juleknas m.m.     

Turens pris 229 kr. (tur 50 kr. + færge 40 kr. + mad 139 kr.)                         

Husk også penge til drikkevarer. 

Tur nr. Ø22-01**                                                                       

Møllebækkens Købmandsgård                                              

Torsdag d. 6. januar kl. 10.00 – 15.30                                                            

Den gamle købmandsbutik er indrettet, som vi kender den fra gamle 

dage. Her kan du købe særlige produkter, du ikke finder mange steder i 

Danmark. For eksempel kaffe fra Schweiz, øl fra små danske bryggerier 

og gavekurve, hvor du selv vælger, hvad der skal i. Butikken er et 

levende museum, der emmer af nostalgi – for eksempel finder du 

originale Richs-pakker, kaffedåser, mælkeflasker, rationeringsmærker 

og de første skrivemaskiner. Vi spiser frokost i nærheden.                           

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk også penge til mad og drikkevarer.                                 

Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. Ø22-02                                                                                       

Frokost tur                                                                                                                                                               

Mandag d. 10. januar kl. 10.00 – 14.00                                         

Vi kører ud på den dejlige ø Amager og spise frokost på ” Menuen” 

Turens pris 50 kr.                                                                          

Husk også penge til drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø22-03                                                               

Sagnkongerne i Lejre                                                                                                               

Tirsdag d. 11. januar kl. 10.00 – 16.00                                                                                      

Lejre Museum ligger i landsbyen Gl. Lejre, omgivet af et smukt og 

historisk rigt naturområde. Museet er indrettet i en firlænget og 

stråtækt gård, og sagnet fortæller, at netop her lå skjoldungernes 

kongsgård, som husede sagnkonger som Rolf Krake og Frode Fredegod. 

På udstillingen kan man bl.a. se arkæologiske skatte fra området, for 

eksempel en verdensberømt Odin-figur og Danmarks største sølvskatte, 

Mannerup-skatten og Gevningefundet. Vi spiser frokost et godt sted i 

nærheden.                                                                              

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

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø22-04                                                                          

HammeMølle                                                                         

Torsdag d. 13. januar 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. 
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Tur nr. Ø22-05                                                                    
Nationalhistoriskmuseum                                                         
Fredag d. 14. januar 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. Ø22-06 
Gladgården                                                                                
Mandag d. 17. januar kl. 8.00 – 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. 
 

Tur nr. Ø22-07* 

Køge Museum                                                                        

Tirsdag d. 18. januar kl. 10.00 – 16.00                                                       

Vi kører til Vallø Golfklub hvor vi spiser en dejlig middag. Når vi er 

mætte og tilfredse, kører vi videre til Køge Museum hvor vi kan se den 

nye udstilling af Jim Lyngvig om VØLVER, GULD OG GUDER. Hvis du 

hellere vil se historien om Linjeskibet Dannebrogs skæbne i år 1710 har 

du også mulighed for det.                                                          

Turens pris 140 kr. (Tur 50 kr. + entre 90 kr.)                                                 

Husk også penge til frokost og drikkevarer                            

Turen er ikke egnet for kørestolsbrugere og meget dårligt 

gående.  
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Tur nr. Ø22-08 
Roskildedomkirke 
Torsdag d. 20. januar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører til Roskilde og besøger domkirken (hvis der ikke er en kirkelig 
handling) vi spiser frokost på Pipers Hus i parken. 

Turens pris kr. 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. Ø22-09 

Ud i vinterlandskabet                                                            

Mandag d. 24. januar kl. 10.00 – 16.00                                          

Vi kører en tur ud i den sovende natur, som også har sin charme. Vi 

finder et godt sted at spise frokost og hygge os med hinanden          

Turens pris kr. 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø22-10                                                                                 

Kirke og værtshus                                                                                                                        

Tirsdag d. 25. januar 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. 
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Tur nr. Ø22-11                                                                         

Louisiana                                                                              

Torsdag d. 27. januar kl. 10.00 -16.00                                                      

Vi kører til Humlebæk og besøger Louisiana som har en udstilling af 

Jens Adolf Jerichau                                                                       

Turens pris er 50 kr.                                                                 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø22-12                                                                              

Ringsted                                                                                 

Fredag d. 28. januar kl. 10.00 – 16.00                                                               

Vi kører til Ringsted og spiser frokost i ”Rådhuskroen” og derefter kører 

vi en dejlig tur og nyder landskabet.                                          

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø22-13* 
Københavns museum 

Mandag d. 31. januar kl. 10.00 – 16.00                                

Københavns Museums kerneopgave er at indsamle, formidle og forske i 
alle perioder af Københavns historie.    
De første rødder til Københavns Museum var den kunst og de modeller, 
interiører og fotos om Københavns historie, der først i 1900-tallet blev 
samlet på hovedstadens nye rådhus. I løbet af det 20. århundrede er 
disse samlinger løbende blevet forøget, og bredden og dybden af 
Københavns Museums ansvarsområder og opgaver i forhold til 
København er vokset.                                                                    
Turens pris 140 kr. (Tur 50 kr. + frokost / entre 90 kr.)                                                                  

Husk også penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere og dårligt gående. 
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Tur nr. Ø22-14 

Ringsted                                                                                 

Tirsdag d. 1. februar kl. 10.00 – 16.00                                                        

Vi kører til Ringsted og spiser i Rådhuskroen der er berømt for sit 

smørrebrød, og stegt lever som mormor lavede det. Derefter kører vi 

en dejlig tur og nyder landskabet.                                                                      

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
Tur nr. Ø22-15** 
Naverhulerne 
Torsdag d. 3. februar kl. 10.00 -16.30 
Kom med til Naverhulen, hvor der vil blive fortalt om 
Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i dag. 
Naver er en forkortelse for skandinaver og bruges om håndværkere, 
der drager på valsen. En naver drager rundt i Europa og laver 
forefaldende arbejde inden for sit fag. Især i 1800-tallet og i 1900-tallet 
rejste håndværkersvende ud for at dygtiggøre sig. Traditionelt var 
mestre inden for faget i andre lande forpligtet til at tilbyde arbejde eller 

et måltid mad til naveren. Der findes regler og traditioner for navere på 
valsen, blandt andet må en naver kun opholde sig i samme by i seks 
måneder, må ikke være gift og skal være under 30 år. Han må ikke 
komme nærmere end 50 km fra sin hjemby. Kom og høre ”naverspind”, 
der vil foregå med ”gemytlichkeit.  
Turens pris 185 kr. (Tur 50 kr. + frokost / entre 135 kr.)                                                                  
Husk også penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolsbrugere. 

 

Tur nr. Ø22-16                                                                                   

En tur syd på                                                                         

Mandag d. 7. februar kl. 10.00 – 16.00                                         

Vi kører til syd Sjælland og nyder naturen, når vi er sultne nok finder vi 

et sted at spise frokost.                                                                  

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-17 

Kvinder på Arken                                                                   

Tirsdag d. 8. februar kl. 10.00 - 16.00                                           

Vi skal se den splinternye udstilling Kvinder, som skildrer 150 års 

kvindehistorie i kunsten, fra kampen om stemmeret til #MeToo. Med 

værker af så forskellige kunstnere som Marie Krøyer, Johannes Larsen 

og de aktuelle Tove Storch og Ditte Ejlerskov. Hvordan er kvinder 

blevet skildret i kunsten, og hvordan har kvinderne selv opfattet sig? Vi 

spiser frokost i Ishøj Havn.                                                             

Pris 180 kr. (tur 50 kr. + entre 130 kr.)                                        

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø22-18 
Søfartsmuseet 
Torsdag d. 10. februar kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører til søfartsmuseet og ser den faste udstilling: 

BIG dock er M/S Museet for Søfarts nye permanente udstilling, der 

giver besøgende mulighed for at komme helt tæt på stjernearkitekten 

Bjarke Ingels’ overvejelser, visioner og kreative proces omkring 

skabelsen af den allerede i dag ikoniske underjordiske 

museumsbygning, som Danmarks søfartsmuseum har til huse i. 

Vi skal også se den aktuelle udstilling: 

Kan man elske et skib? For de mennesker, der sejlede med NELLA DAN, 

er det nemt at svare. Ja – selvfølgelig kan man det. NELLA DAN og de 

andre røde skibe i J. Lauritzens polarflåde blev kaldt for trækfuglene. I 

nordens sommer bragte de varer til Østgrønland, og når Solen stod højt 

mod syd, gik rejsen til Antarktis med forsyninger til polarforskernes 

udposter.                                                                                      

Turens pris 170 kr. (Tur 50 kr. + entre 120 kr.) hvis vi er mange 

nok får vi 20% i rabat på entreen.                                                                   

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-19 
Buerup 
Mandag d. 14. februar 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. Ø22-20 

Nivågård Malerisamling                                                         

Tirsdag d. 15. februar kl. 10.00 – 16.00                                                       

Vi kører til Rungsted havn, hvor vi spiser på The Captain. Når vi er 

mætte kører vi videre til Nivågård. Museets samlinger rummer malerier 

fra renæssance og baroktiden samt værker fra den Danske Guldalder. 

Særudstillingen ”Wilhelm Marstrand. Den store fortæller” viser dette 

mangfoldige talent, der både favner hverdagsscener i København, 

folkerige gadebilleder i Italien, intense portrætter.                       

Turens pris 50 kr.                                                                    

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

                        

Tur nr. Ø22-21                                                                                 
Loppemarked i Fredriksund                                                                            
Torsdag d. 17. februar kl. 10.00 – 16.00  

Vi kører en tur til Frederikssund for at besøge det store Kirppu 

loppemarked. Butikken er med sine 1150 kvadratmeter deres største 

butik i Skandinavien, og er fyldt med genbrugsskatte og loppeguld, 

fordelt på 300 stande. Vi spiser frokost på Gerlev Kro.               

Turens pris 50 kr.                                                                    

Husk penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. Ø22-22                                                                           

Frokost tur til Dragør                                                           

Mandag d. 21. februar kl. 10.00 – 16.00                                       

Vi kører ud over Amager til det dejlige Dragør, hvor vi spiser frokost på 

”Cafe Blink” med udsigt til vandet og broen til Sverige                 

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tr nr. Ø22-23                                                                              

Tystrup-Bavelse søerne                                                                           

Tirsdag d. 22. februar kl. 10.00 – 16.00                                   

Mellem Sorø og Næstved kan man opleve nogle af de mest dramatiske 

natur-scenerier på Midtsjælland. Landskabet er så særpræget og 

værdifuldt, at det blev delvist fredet allerede i begyndelsen af 

1960erne. Her forvandler det blide, sjællandske landbrugsland sig til et 

istidslandskab med bakker, ældgammel skov, søer og Danmark største 

å, Susåen, og her yngler mange fuglearter. Efter rundturen spiser vi 

frokost et sted i nærheden.                                                        

Turens pris 50 kr.                                                                           

Husk penge til frokost og drikkevarer.  

 

Tur n. Ø22-24                                                            

Rungstedlund                                                                             

Torsdag d. 24. februar kl. 10.00 – 17.00                                    

Den verdensberømte forfatterinde Karen Blixens hjem står, som hun 

indrettede det, da hun flyttede ind i 1931, med smukke møbler og 

friske blomster overalt. Flere af møblerne stammer fra hendes 

afrikanske farm, bl.a. Denys Finch Hattons yndlingsstol og en kiste, hun 

fik foræret af sin hushovmester Farah. Karen Blixen døde i 1962, 77 år 

gammel, og ligger begravet under en lille høj i den dejlige have. Vi 

spiser frokost på ”The Captain”                                                                     

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

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-25                                                                                  

Gl. Holtegård                                                                           

Fredag d. 25. februar kl. 10.00 – 16.00                                                                 

Den danske billedkunstner Marie Munk (f. 1988) skaber en slags okkult 

datacenter i en soloudstilling på Gl. Holtegaard, der med lige dele sci-fi-

stemning og humor kommenterer på såvel velkendt nutid som en 

endnu uvis fremtid. Marie Munks kunst rejser spørgsmål om mødet 

mellem krop og teknologi. Vi spiser frokost i nærheden.                                                         

Turens pris er 105 kr.  (Tur 50 kr. + entre 55 kr.)                                                             

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø22-26                                                                                 

Orø                                                                                             

Mandag d. 28. februar kl. 9.30 – 15.00 

Vi kører en tur til den hyggelige ø i Isefjorden. Der spiser vi frokost hos 

Birthe på Den gode Viking. Efterfølgende kører vi en tur rundt på øen. 

Vi vender dernæst tilbage til Birthe, der i mellemtiden har dækket op 

med kaffe og kage.                                                                                                

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

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
Tur nr. Ø22-27 
Frokosttur                                                                              
Tirsdag d. 1. marts kl. 11.00 – 15.00                                            
Vi kører ud på skønne Amager og spiser en dejlig frokost på Restaurant 
Menuen og hygger os et par timer.                                                 

Turens pris 50 kr.                                                                       
Husk også penge til frokost og drikkevarer.                               
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Tur nr. Ø22-28 
Gulerodshuset aftentur 
Torsdag d. 3. marts kl. 16.00 – 21.00 
Vi kører til Næstved og spiser Stegt flæsk, kartofler og persillesovs ad 
libitum på Restaurant Gulerodshuset. 
Turens pris 175 kr. (tur 50 kr. + mad 125 kr.) 
Husk også penge drikkevarer. 
 
 
 

Tur. nr. Ø22-29                                                                               
Gilleleje                                                                                 
Mandag d. 7. marts. 10.00 – 16.00 Vi kører en tur til det dejlige 
Nordsjælland, hvor vi spiser frokost hos ” Saselne” 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.                                               

 

 

 

Tur nr. Ø22-30                                                                                  
Møns museum                                                                          
Tirsdag d. 8. marts kl. 10.00 – 17.00                                             
Midt i Stege ligger den smukkeste, gule bygning, som i dag huser Møns 
museum. Huset hedder Empiregården, og fra 1781 og frem til 1922 var 
det bolig for købmænd og handelsfolk. Det har været brændt flere 
gange, men er hver gang blevet genopbygget.  Museet reklamerer 
med, at man kan sidde ned i flere af stuerne, som rummer en udstilling 
ved navn 12 fantastiske fortællinger.                                              
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.                                    
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-31 
Ledøje og Smørum kirker 
Torsdag d. 10. marts kl. 10.00 – 16.00 

Et af Middelalderens mest besynderlige bygningsværker findes i den 

lille by Ledøje vest for Ballerup: Ledøje kirke. Opført i 1225 og med to 

etager – den øverste til herskabet, den nederste til godtfolk. Den har 

sandsynligvis været bygget til en nu forsvundet herregård, og nogle af 

stenene fra nedrivningen er brugt til den nærliggende Smørum kirke, 

som er fra samme periode og rummer flotte kalkmalerier. Den skal vi 

også kigge på. Vi finder et sted at spise frokost.                                                                              

Turens pris 50 kr.                                                                           

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 

Tur nr. Ø22-32                                                                            

Willumsens museum                                                                 

Fredag d. 11. marts kl. 10.00 – 16.30                                      

Første gang Jens Ferdinand Willumsen (1863-1958) for alvor satte 

sindene i kog hos sine landsmænd var i 1891. Fra Paris sendte han 

raderingen Frugtbarhed hjem til udstilling på Den Frie i København. 

Willumsens forenklede, symbolistiske portrættering af sin gravide 

hustru, og en programmatisk erklæring om den ”nye kunst”, forargede 

det danske kunstpublikum, som alligevel stod i kø for at se det 

skandaløse værk. Siden da har Willumsen skilt vandene med sin 

pågående, ofte storladne og til tider ekstreme, figurative kunst.   

Turens pris 170 kr. (Tur 50 kr. + entre 70 kr.)                                                                          

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø22-33                                                                          

Frokost tur til Big                                                                 

Mandag d.14. marts kl. 10.00 – 14.00                                           

Vi kører en tur til Herlev og ser deres indkøb center, hvor der er mange 

forskellige butikker.                                                                         

Vi spiser på ”Dalle Valle eller cafe A”                                          

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. Ø22-34 

Greve ”Spangsberg Chokolade”                                            

Tirsdag d. 15. marts kl. 10.00 – 16.00                                           

Vi kører til Greve Marina og spiser på Fregatten Derefter kører vi til 

Spangsberg Chokolades fabriksudsalg i Greve, 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 tilbyder gerne på et stykke 

chokolade.                                                                                       

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 

Tur nr. Ø22-35                                                                    

Mosehuset i Borup                                                                

Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 – 16.00                                       

Tag en køretur til Borup, hvor de hyggelige, gamle huse ligger side om 

side i ét af Sjællands smukkeste landskaber. Stemningen af nostalgi 

når helt i top, når du dufter og ser Mosehusets smagfulde udvalg af 

mere end 250 teblandinger. Luksuskaffe og chokolade. Vin og 

krydderier. Bolsjer og sukkerfrit slik. Spændende brugskunst. Vi spiser 

frokost på Malerklemmen, som ligger lige ved siden af.               

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 

 
Tur nr. Ø22-36                                                                             
Gladgården                                                                                
Mandag d. 21. marts 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. Ø22-37                                                                      

Hammermøllen                                                                               

Tirsdag d. 22. marts kl. 10.00- 15.00                                            

Vi skal til Hellebæk skov, hvor Café Hammermøllen har indrettet sig i 

det historiske Hammermølle museum. Den gamle vandmølle daterer sig 

til 1765, og vi skal se museet, før vi spiser frokost i caféen. Og måske 

er der forår i luften i det dejlige område omkring møllen.                          

Turens pris 50 kr.                                                                      

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø22-38                                                                               

Bisserup havn og Holsteinsborg                                                                     

Torsdag d. 24. marts kl. 10.00 – 16.30                                 

Bisserup er en lille, idyllisk havneby mellem Stigsnæs og 

Karrebæksminde. Vi ser på havn og huse, spiser frokost på Bisserup 

kro og får også tid til at kigge på det nærliggende gods    

Holsteinsborg.                                                                          

Turens pris 50 kr.                                                                       

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø22-39                                                                       

Øresundsmuseet                                                                    

Fredag d. 25. marts kl. 10.00 – 16.30                                            

Vi kører til Helsingør og oplever Øresunds forunderlige dyreliv - i 

akvarierne eller på en af vores spændende ture rundt. Hver dag kan 

du opleve dyrene i akvarierne blive fodret.                               

Turens pris 130 kr. (Tur 50 kr. + enter 80 kr.)                                                                      

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø22-40 
Gerlev kro 
Mandag d. 28. marts kl. 10.00 – 16.00 
Kroen er en charmerende bindingsværksejendom, der giver indtryk af 
at være en Kgl. Privilegeret Kro. Det er imidlertid ikke tilfældet, fordi 
stedet først fra 1967 har fungeret som kro. 
Turens pris 50 kr.                                                                       

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

 
Tur nr. Ø22-41 
Ballerup Museum                                                                  

Tirsdag d. 29. marts kl. 10 .00 – 16.00                                         

Vi starter med at køre til Konditorgården for at spise frokost.                  

Ballerup Museum er en del af det kulturhistoriske museum, der har til 

huse på Pederstrupgård, Lindebjerggård, Lynsmedens hus og det lille 

skomagerhus. Museet fortæller om Ballerups historie og immigranter. 

Den mest kendte immigrant er den russiske storfyrstinde Olga 

Alexandrovna. Vi ser på bondens stuer, den gamle købmandsgård og 

kigger på det charmerende landsbymiljø i Pederstrup.                  

Turens pris 50 kr. Entre er gratis.                                            

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. Ø22-42 
Rønnede plantecenter 
Torsdag d. 31. marts kl. 10.00 -16.00 

Vi kører ned mellem Rønnede / Næstved og besøger plantecentret og 

mon dog ikke vi finder lidt til at pynte hjemmet op med. Vi spiser 

frokost på Næstved golfklub.                                                     

Turens pris 50 kr.                                                                       

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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                 Telefon- og Turtjenesten ville ikke eksistere 

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

 

 


