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Hvad er Turtjenesten? 
Turtjenesten tilbyder ældre hjemmeboende borgere med et lille socialt 
netværk mulighed for at få dejlige oplevelser sammen med andre 
ligesindede ældre. 
 
Alle vores ture bliver planlagt og gennemført af Røde Kors 
Hovedstadens dygtige og engagerede frivillige. Det eneste, du behøver 
at gøre, er at tilmelde dig telefonisk til de ture, som du gerne vil med 
på. 
 

Vi glæder os til at møde dig. 
 
Sådan foregår en tur 
Dagen før du skal på tur, bliver du ringet op af en frivillig fra Røde Kors 
Hovedstaden. Her bekræfter vi vores aftale, og du kan få besvaret evt. 
praktiske spørgsmål. 
 
På turdagen bliver du ringet op 10 minutter før, du bliver hentet af en 
frivillig chauffør og turleder ved din gadedør. Vi kører alle ture i 
minibusser. 
Når dagens tur er slut, bliver du sat af igen ved din gadedør. 
 
Sådan tilmelder du dig ture 
Du tilmelder dig turene ved at ringe til Røde Kors Hovedstaden på 
nedenstående telefonnumre på følgende måde: 
 
Tilmelding til ture i det nye program begynder  
Onsdag den 20. november fra kl. 09.00-15.30 
På telefon 41 18 77 24 
 
Telefonbeskeder, indtalt før kl. 09.00, bliver ikke registreret. 

 
Herefter kan du tilmelde dig ture alle hverdage kl. 9.00 – 12.00 på 
telefon 41 27 39 97 
 
Tilmelding til turene kan ikke ske pr. brev, mail eller sms. Læg dit navn 
og telefonnummer på vores telefonsvarer, og vi ringer tilbage. 
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Praktisk information 
Gangbesværede 
Ture, der er markeret med *, er ikke egnet for kørestolsbrugere, 
rollatorbrugere og meget gangbesværede. 
Ture, der er markeret med **, er ikke egnet for kørestolsbrugere. 
 
Pris 
Der er en mindre brugerbetaling på vores ture. Den pris, der er angivet 
ved hver tur, dækker evt. entré og et tillæg til brændstof og drift af 
busserne. Vi forbeholder os ret til at ændre prisen på en tur. 

 
Max. Tre ture pr. program 
Vi er så heldige, at vores ture er meget populære. Det betyder 
desværre, at mange ture hurtigt bliver overtegnet. For at sikre at så 
mange som muligt får glæde af vores ture, kan du højest tilmelde dig 3 
ture pr. program. Du kan derudover blive skrevet på venteliste til 5 
ture. 
 
Ved bestilling af ture opgiv venligst tur nummer. 
 
Start- og sluttidspunkter 
Vores ture har forskellig længde. Det starttidspunkt, som står i 
programmet, er det tidspunkt, hvor den første deltager bliver hentet. Vi 
bruger derefter typisk 30-45 minutter på at hente de resterende 
deltagere til turen. Sluttidspunktet, er det tidspunkt, hvor vi bestræber 
os på, at den sidste deltager er blevet sat af ved sin gadedør. 
 
Bestillingsliste 
På næste side kan ønskerne markeres, inden tilmeldingen. 
Ved tilmelding kan tilføjes deltagelse eller på venteliste. 
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Tur.nr. Dato Destination Ønsker Tilmeldt Vente 
liste 

Ø19-123 2-12 Frokosttur    

Ø19-124 5-12 Julefrokost på 

Lerbækgård 

  

Ø19-125 6-12 Julefrokost Lille 

Kongelund 

   

Ø19-126 9-12 Orø    

Ø19-127 10-12 Julestue i Buerup    

Ø19-128 12-12 Amager Museum    

Ø19-129 16-12 Julefrokost    

Ø19-130 19-12 Det kreative Hjørne    

Ø20-01 6-1 Rødovre Centret    

Ø20-02 7-1 Arbejdermuseet    

Ø20-03 9-1 Frokosttur    

Ø20-04 13-1 Ud i 

vinterlandskabet 

   

Ø20-05 16-1 Grundsvigskirken    

Ø20-06 17-1 Frokosttur    

Ø20-07 20-1 Gladgården    

Ø20-08 21-1 Faxe kalkbrud    

Ø20-09 23-1 Ud i vinterlandet    

Ø20-10 27-1 Møllebækkens 

købmandsgård 

   

Ø20-11 30-1 Ringsted    

Ø20-12 31-1 Ud i 

vinterlandskabet 

   

Ø20-13 3-2 Ikonmaleren i Vig    

Ø20-14 4-2 Sorø Kunstmuseet    

Ø20-15 6-2 Storm P museet    

Ø20-16 10-2 Aftentur    

Ø20-17 13-2 Mosehuset    

Ø20-18 14-2 Aftentur     

Ø20-19 17-2 Gilleleje    

Ø20-20 18-2 Mosede Fort    

Ø20-21 20-2 Nivågård 

malerisamling 

   

Ø20-22 24-2 Helsingør-

Helsingborg 

   

Ø20-23 27-2 Glassmedjen i 

Hundested 

   

Ø20-24 28-2 Ballerup museum    

Ø20-25 2-3 Skomuseet    
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Ø20-26 3-3 Grundtvigskirken    

Ø20-27 5-3 Toksværd 

Planteskole 

   

Ø20-28 9-3 Det kreative Hjørne    

Ø20-29 12-3 Blåkildegård i 

Tåstrup 

   

Ø20-30 13-3 Flakkebjerg 

skolemuseum 

   

Ø20-31 16-3 Gladgården    

Ø20-32 17-3 Skuldelev 

dukkemuseum 

   

Ø20-33 19-3 Louisiana    

Ø20-34 23-3 Frokosttur    

Ø20-35 26-3 Gilleleje    

Ø20-36 27-3 Hammermølle    

Ø20-37 30-3 Orø    

Ø20-38 31-3 Thorsvang museum    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tur nr. Ø19-123 
Frokosttur på Amager 
Mandag d. 2. december kl. 11.00 – 15.00 
Vi i kører ud på skønne Amager på spiser en dejlig frokost på 
Resteurent ”Menuen” og hygger et par timer 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø19-124 
Julefrokost 
Torsdag d. 5. december kl. 10.00 – 15.30 
Vi kører til Lerbækgård ved Hørsholms Golf og spiser en dejlig 
julefrokost sammen med Vanløse. 
Turens pris 225 kr. (tur 50 kr. + frokost 175 kr.) 
Husk penge til drikkevarer. 

 

 

Tur nr. Ø19-125 

Julemiddag på kroen ”Lille Kongelund.” 

Fredag d. 6. december kl. 16.30 – 21.00 

Vi kører til kroen ”Lille Kongelund” hvor vi spiser julemiddag bestående 

af flæskesteg og ris á la mande, der er mandelgave til den heldige der 

får mandlen. Når vi har hygget os nok i hinandens selskab, kører vi til 

den berømte Angolavej og ser det store lysshow. Alle husene på vejen 

er dekoreret i julens tegn, det er helt fantastisk. 

Turens pris kr. 50. 

Husk også penge til mad og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. Ø19-126 
Julemiddag på Orø 
Mandag d. 9. december kl. 10.00 – 17.00 
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 95 kr. (tur 50 kr. + færge 35 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø19-127 

Julestue i Buerup 

Tirsdag d. 10. december kl. 10.00 – 16.00 

Der er julehygge i Buerup Kunst og Håndværk, som ligger i den 

skønneste natur mellem Tissø og Bromølle. 14 kunsthåndværkere har 

her slået sig sammen i det gamle træskomuseum og sælger deres 

værker, fra keramik til strik, smykker og garn – og der er gratis kaffe 

på kanden og æbleskiver på fadet. Vi har bestilt julefrokost på Bromølle 

kro. 

Turens pris 50 kr.  

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. Ø19-128 
Amager museum 
Torsdag d. 12. december kl. 10.00 – 16.00 
Vi tager ud på Amager museum og ser deres juleudstilling, som skulle 
være meget flot, der er også mulighed for at købe pynt og lignede. 
Vi spiser frokost inden besøget. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer.  
 
 
 
Tur nr.Ø19-129 
Julefrokost i Helsinge 
Mandag d. 16. december kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører op til vores stamsted i Helsinge, nemlig Brugsen og spiser en 
lækker juleplatte. 
Turens pris 205 kr. (tur 50 kr. + platte 155 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer.  
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Tur nr. Ø19-130 
Det kreative hjørne. 
Torsdag d. 19. december kl. 10.00 – 16.30 
Vi kører til Buerup ved Jyderup og besøger den gamle købmandsgård, 
der nu huser en gruppe kreative kunsthåndværkere og et træsko 
museum. Hvem ved, måske finder vi lige den sidste julegave vi 
mangler. Vi spiser frokost i nærheden. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevare. 
 

 
 
Tur nr. Ø20-01 
Rødovre Centret 

Mandag d. 6. januar 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. 
 
 
 
Tur nr. Ø20-02 

Arbejdermuseet 

Tirsdag d. 7. januar kl. 10.00 – 15.00 

Det ligger i Rømersgade i det indre København, i arbejderbevægelsens 

forenings- og forsamlingshus, som er det ældste i Europa, stiftet i 

1883. Museet åbnede hundrede år efter, i 1983, og her kan man 

udforske danskernes hverdagsliv fra 1900-tallet og frem i spændende 

udstillinger med møbler og ting, som mange af os genkender. I 

museumsbutikken er der et rigt udvalg af plakater og gammelt 

husgeråd. Vi kører ud på Amager og spiser frokost. 

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

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø20-03 
Frokosttur til Krudtuglen 
Torsdag d. 9. januar kl. 11.00 – 15.00 
Vi kører til Husum og spiser frokost, her får vi 3 stk. smørrebrød en øl 
eller sodavand + 1 snaps og hvis vi kan mere er der mulighed for kaffe. 
Turens pris 150 kr. (tur 50 kr. + menu 100 kr.) 
Husk penge til evt. kaffe. 
 

 

Tur nr. Ø20-04 

Ud i vinterlandskabet 

Mandag d. 13. januar kl. 10.00 – 16.00 

Vi trænger vist til at komme ud og se os om efter den ”søde” juletid, så 

vi starter bussen og finder nogle små og hyggelige byer og veje at 

færdes på, når vi er sultne finder vi et sted at spise frokost. 

Turens pris kr. 50. 

Husk også penge til mad og drikkevarer. 

 
 

Tur nr. Ø20-05 
Grundsvigskirken 
Torsdag d. 16. januar kl. 10.00 – 15.00 
Grundtvigs Kirke (eller Grundtvigskirken) på Bispebjerg i   København 
er en kirke bygget til minde om præsten, digteren og folkeopdrageren 
N.F.S. Grundtvig. Først gennem to idékonkurrencer i 1912 og 1913 fik 
bygmesteren Peder Vilhelm Jensen Klint ideen om en kirke som minde 
over Grundtvig. Grundstenen på kirkens sydvestlige hjørne blev lagt på 
Grundtvigs fødselsdag d. 8. september 1921. Fem murere byggede 
tårnet, der stod færdigt og blev indviet d. 11. december 1927 og kaldt 

Tårnkirken. Det blev anvendt som midlertidig kirke under 
færdiggørelsen af resten af kirken. Krypt og hovedskib blev påbegyndt i 
foråret 1928; Hele kirken blev indviet d. 8. september 1940.  
Vi spiser frokost på Restaurant Krudtuglen i Husum.   
Turens pris kr. 50. 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

https://da.wikipedia.org/wiki/Bispebjerg
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn
https://da.wikipedia.org/wiki/Kirke_(bygning)
https://da.wikipedia.org/wiki/N.F.S._Grundtvig
https://da.wikipedia.org/wiki/Peder_Vilhelm_Jensen_Klint
https://da.wikipedia.org/wiki/Kirke_(bygning)
https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8dselsdag
https://da.wikipedia.org/wiki/8._september
https://da.wikipedia.org/wiki/1921
https://da.wikipedia.org/wiki/Murer
https://da.wikipedia.org/wiki/11._december
https://da.wikipedia.org/wiki/1927
https://da.wikipedia.org/wiki/Krypt
https://da.wikipedia.org/wiki/Kirkeskib_(bygningsdel)
https://da.wikipedia.org/wiki/For%C3%A5r
https://da.wikipedia.org/wiki/1928
https://da.wikipedia.org/wiki/8._september
https://da.wikipedia.org/wiki/1940
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Tur nr. Ø20-06 
Frokosttur til ”Dalle Valle” 
Fredag d. 17. januar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører til Amagercentret og spiser frokost, som består af buffet, med 
alt hvad hjertet begærer af kolde og varme retter. Når vi ikke kan spise 
mere, kører vi en tur ud og kigger os omkring, inden vi kører tilbage til 
Østerbro. 
Turens pris kr. 50. 
Husk også penge til mad og drikkevarer. 
 

 
 
Tur nr. Ø20-07 
Gladgården 
Mandag d. 20. januar kl. 09.00 – 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. Ø20-08  
Faxe Ladeplads og kalkbruddet 

Tirsdag d. 21. januar kl. 10.00 - 17.00 

Vi kører mod Sydsjælland forbi Vallø slot og Vemmetofte adelige 

jomfrukloster og ender i havnebyen Faxe Ladeplads, hvor vi skal se 

Geomuseum Faxe, der handler om millioner af års udvikling i det store 

kalkbrud ved byen. Vi spiser frokost i Faxe og drikker kaffe på Cafe 

Udsigten, hvorfra man har en storslået udsigt over kalkbruddet. 

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

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø20-09 

Ud i vinterlandskabet 

Torsdag d. 23. januar kl. 10.00 – 16.00 

Vi kører ud og nyder den dejlige rå natur, selv om det er årets koldeste 

tid, er der altid noget at se på. Vi finder et hyggeligt sted at spise 

frokost. 

Turens pris 50 kr. 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø20-10** 

Møllebækkenskøbmandsgård 

Mandag d. 27. januar kl. 10.00 – 16.00 

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. 

 

Tur nr. Ø20-11 
Ringsted  
Torsdag d. 30. 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. 
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Tur nr. Ø20-12 
Ud i vinterlandskabet 
Fredag d. 31. januar kl. 10.00 – 17.00 
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 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 

Tur nr. Ø20-13 
Ikongalleriet i Vig 
Mandag d. 3. februar kl. 10.00 – 16.30 
Vi skal til vig og besøge ikongalleriet. Her skal vi sr de smukke græske 
og russiske ikoner malet efter gamle traditioner af Kurt Syberg, som 
fortællerlivligt om sin karriere i galleriet. Under besøget får vi kaffe og 
lagkage. Vi spiser frokost i nærheden. 
Turens pris 115 kr. (tur 50 kr. + kaffe og kage 65 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø20-14 

Sorø kunstmuseum 

Tirsdag d. 4. februar kl. 10.00 – 16.00 

Alle de store kunstnere er der: Abildgaard, Thorvaldsen, Eckersberg og 

Anna Ancher, Kirkeby og Kvium, 2300 værker i alt. Kunstmuseet har 

også en fremragende samling af russiske ikoner. Den er Danmarks 

største og fineste med i alt 190 ikoner fra år 1500 til 1900. Desuden 

kan man se en samling af moderne russisk kunst fra 1870 til 1930. 

Både ikonerne og de russiske malerier er gaver fra samlere. 

Turens pris 130 kr. (tur 50 kr. + entre 80 kr.) 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø20-15 
Storm P museet 
Torsdag d. 6. februar kl. 10.00 – 15.30 
En kunstner, der kunne det hele 
Storm P. Museet har til huse i Frederiksbergs gamle politistation lige på 
hjørnet af Frederiksberg Runddel ved indgangen til Frederiksberg Have. 
Museet har over 50.000 tegninger fra den produktive mands hånd, 
selvom det selvfølgelig kun er et udvalg af tegningerne, der er 
udstillede. Vi spiser frokost på Frederiksberg. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr. + entre 40 kr.) 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø20-16 
Aftentur 
Mandag d. 10. februar kl.16.00 – 21.00 
Så skal vi ud og have lidt god mad, hvor det bliver henne er endnu ikke 
bestemt, men det bliver helt sikkert hyggeligt, når vi bare er sammen. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til middag og drikkevarer. 
 
 
 
Tur nr. Ø20-17 
Mosehuset ”købmandshandel” 

Torsdag d. 13. februar kl. 10.00 - 17.00 

Mosehuset ligger midt i den smukke natur ved den gamle tørvemose 

”Dyndet” ved Borup. Huset blev bygget i 1893 og blev indtil 1949 brugt 

som bolig for skiftende arbejdere i skovene og tørvemosen. Fra 1954 til 

1974 drev Marie Hansen ”Mosehusets Købmandshandel”, der stadig 

lever i bedste velgående – i dag drevet af Heide Nielsen. Den gamle 

købmandsånd præger stadig butikken, der byder på spændende varer 

som te, krydderier, bolsjer, kandis, mjød og meget andet. 

Butikkens gulv er gammelt og skævt, så ikke egnet for meget dårligt 

gående. 

Turens pris 50 kr.                         

Husk også penge til frokost og drikkevarer.                              
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Tur nr. Ø20-18 
Aftentur til Den Gyldne Okse 
Fredag d. 14. februar kl. 17.00 – 21.00 
Tag med på en hyggelig aftentur til Den Gyldne Okse. Den har ligget på 
Dronninglundvej 10 i Vanløse siden 1948. I 2007 blev Den Gyldne Okse 
overtaget af Camilla Johansen, som kører restauranten videre. Vi spiser 
gammeldaw´s oksesteg med hvide kartofler, vilde tyttebær, sovs og 
dagens garniture. 
Turens pris 50 kr.  
Husk penge til mad og drikkevarer. 

 
 
 
Tur nr. Ø20-19 
Gilleleje 
Mandag d. 17. februar kl. 10.00 – 16.00 
Vi kører en tur til det dejlige Nordsjælland, hvor vi spiser frokost hos 
”Charline” 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. Ø20-20 
Mosede fort 

Tirsdag d. 18. februar kl. 10.00 – 16.00 

Midt under 1. verdenskrig, i 1916, blev kystværket Mosede Batteri 

bygget færdigt og kampklart.  I folkemunde blev det døbt Mosede Fort, 

men kanonerne på et fort kan skyde i flere retninger, mens et batteri 

kun vender én vej, i dette tilfælde ud mod Køge Bugt. Efter en 

omfattende restaurering blev fortet for seks år siden indviet som et 

museum for 1. verdenskrig. Fortet ligger i et naturskønt område ud til 

vandet og var fra begyndelsen en del af forsvarsværket Vestvolden 

rundt om København. 

Turens pris: 140 kr. (tur 50 kr. + entre 90 kr.)  

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø20-21 
Nivågård Malerisamling 
Torsdag d. 20. februar kl. 10.00 - 17.00 
Museets samlinger rummer malerier fra renæssance og baroktiden 
samt værker fra den Danske Guldalder. Særudstillingen i dette forår er 
om og af Hans Scherfig (1905-1979)Vi spiser frokost i nærheden 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
Tur nr. Ø20-22** 
Helsingør- Helsingborg    
Mandag d. 24. februar kl. 10.00 - 17.00 
Vi kører til Helsingør og går ombord på færgen Aurora, hvor vi nyder 
frokostbuffeten med det bedste fra Danmark og Sverige og ser på en af 
Danmarks smukkeste udsigter, mens vi sejler frem og tilbage nogle 
gange.  
Turens pris 180 kr. (Tur 50 kr. + færge/mad 130 kr.) 
Husk også penge til drikkevarer. 
Ikke egnet for kørestolebrugere.  
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Tur nr. Ø20-23 
Glassmedjen i Hundested 
Torsdag d. 27. februar kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører til Hundested og ser alle de smukke ting de laver i 
glassmedjen, det er helt fantastisk, men også lidt dyrt. 

Vi spiser frokost på Hundested Kro. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø120-24 
Ballerup Egnsmuseum. 
Fredag. d. 28. februar kl. 10.00 – 17.00 
På Pederstrupgård finder man den permanente udstilling om 
Storfyrstinde Olga, som malede hele sit liv og omkring 100 malerier og 
akvareller kan ses på udstillingen. Pederstrup består af flere gårde og 
huse. Pederstrupgård, Lindbjerggård og Lysmandens Hus danner 
ramme om museet. I Lysmandens Hus er indrettet en gammeldags 
smedie og købmandsbutik. I butikken sælges slik, gammeldags legetøj 
og Richs kaffesurrugat. 
Turens pris 50 kr. 

Husk penge til mad og drikkevarer. 
 
 

Tur nr. Ø20-25** 

Skomuseet 

Mandag d. 2. marts kl. 10.00 - 16.00 

Københavns Skomagerlaug står bag dette usædvanlige museum, som 

ikke har faste åbningstider, men vi har bestilt en særlig rundvisning i 

huset, som er fra 1934 og ligger i Hellerup. Samlingen er opdelt i 

historiske og ortopædiske sko; i førstnævnte f.eks. Bamses støvler fra 

Bamse og Kylling samt fine mester- og svendestykker. Blandt de 

ortopædiske sko kan man se fantastiske løsninger på folks 

fodproblemer. Vi spiser frokost på Esthers Spisehus i Hellerup.                                                   

Turens pris 80 kr. (Tur 50 kr.+ rundvisning 30 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

Ikke egnet for kørestolsbrugere. 
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Tur nr. Ø20-26 

Grundtvigskirken 

Tirsdag d. 3. marts kl. 10.00 – 15.00 

Grundtvigskirken på Bispebjerg Bakke står højt og flot over landskabet, 

et underværk i enkle linjer og gule mursten. Den blev bygget i årene 

1921 til 1940 og er tegnet af arkitekten Jensen Klint, som stod for både 

bygningen og dens interiør. Murerhåndværket er fantastisk – de 

murere, som arbejdede på kirken, var konger blandt københavnske 

arbejdere og førte sig frem i slængkapper og høje hatte. Jensen Klint 

døde i 1930, og hans søn, Kaare Klint, gjorde arbejdet færdigt. 

Turens pris 50 kr.  

Husk penge til frokost og drikkevarer. 

 

Tur nr. Ø20-27 

Toksværd Planteskole 

Torsdag d. 5. marts kl. 10.00 – 16.00                                           

Vi kører til Rønnede og besøger det hyggelige plantecenter og her har 

vi mulighed for at købe en plante eller to til os selv eller til vores kære. 

Når maverne knurre kører vi over og spiser frokost på Rønnede Golf. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  
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Tur nr. Ø20-28 
Det kreative hjørne. 
Mandag d. 9. marts. kl. 10.00 – 16.30 
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. Ø20-29 
Blåkildegård i Tåstrup 
Torsdag d. 12. marts kl. 10.00 – 16.00 
"Det gode liv - Velfærden og fingerplanen". 
Det 20. århundredes moderne forstadsby er under fysisk forandring. 
Hvilke historier gemmer sig i byen? Fingerplanen fra 1947 har været 
grundlæggende for Københavns udvikling. Den udtrykker 
velfærdssamfundets idealer om, hvordan borgeren har kunnet leve det 
gode liv. På vejen hjem besøger vi Spangsberg og køber noget 
chokolade med hjem. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. Ø20-30 
Flakkebjerg Skolemuseum. 
Fredag d. 13. marts kl. 10.00 – 17.00 
Vi kører mod Slagelse for at besøge Flakkebjerg Skolemuseum 
grundlagt i 1981. Vi spiser frokost inden ankomsten til museet ca. kl. 
14,00. På museet kan man opleve en skoledag som for 100 år siden. 

Museet er beliggende i den oprindelige Flakkebjerg Forskole, hvor 
lærerinden fru Ingeborg Nielsen i godt 47 år underviste elever fra 
oplandet. Her er skolestue med de gamle pulte, tavler, grifler og 
anskuelsesbilleder, og i museets andre rum ses undervisningsmidler og 
elevarbejder fra disse år. Desuden ser vi også lærerindeboligen med 
dagligstue, spisestue, soveværelse og køkken 
Turens pris 100 kr. (tur 50 kr. + entre 50 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø20-31 
Gladgården 
Mandag d. 16. marts kl. 09.00 – 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. Ø20-32 
Skuldelev Dukkemuseum 
Tirsdag d. 17. marts kl. 10.00 – 16.00 
Det er 30 år siden, dukke- og legetøjsmuseet i Skuldelev nær 
Frederikssund blev indviet i et smukt, gammelt hus, som oprindeligt 
tilhørte Selsø Lindholm gods. Her er alt, hvad børn har leget med i 
mere end 100 år: Dukker, dukkehuse, påklædningsdukker til pigerne 
og tinsoldater, modeljernbaner og bondegårde til drengene.  
Vi spiser frokost på en af områdets hyggelige kroer. 
Turens pris 90 kr. (tur 50 kr.+ entre 40 kr.) 
Husk penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. Ø20-33 
Louisiana 
Torsdag d. 19. marts kl. 10.00 – 17.00 
LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART er et førende internationalt 
museum for moderne kunst. Her mødes kunsten, naturen og 
arkitekturen i et enestående samspil, der tiltrækker gæster fra hele 

verden og gør et Louisiana-besøg til noget helt særligt året rundt. 
Vi spiser i nærheden af museet og drikker kaffe på museet.        
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø20-34 
Frokosttur på Amager 
Mandag d. 23. marts kl. 11.00 – 15.00 
Vi i kører ud på skønne Amager på spiser en dejlig frokost på 
Resteurent ”Menuen” og hygger et par timer. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 

 

Tur nr. Ø20-35 

Røde Kors butik i Gilleleje 

Torsdag d. 26. marts kl. 10.00 – 16.30 

Vi kører nord på og besøger en Røde Kors butik og mon ikke der er 

noget vi MÅ eje. Vi spiser frokost hos ”Charline”. 

Turens pris 50 kr. 

Husk også penge til frokost og drikkevarer.  

 

Tur nr. Ø20-36 

Hammermøllen. 

Fredag d. 27. marts kl. 10.00 – 17.00 

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.+ entre 10 kr.) 

Husk penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø20-37 

Orø 

Mandag d. 30. marts kl. 10.00 – 17.30 

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. Vi har mulighed for at købe røgvarer med hjem fra deres eget 

røgeri. 

Turens pris 85 kr. (tur 50 kr. + færge 35 kr.) 

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. Ø20-38 
Thorsvang Samlermuseum 
Tirsdag d. 31. marts kl. 10.00 – 17.00 

Der er en købmand, en bank, en låsesmed, en undertøjsbutik, et 

ismejeri, en skrædder – i alt 18 små butikker fra begyndelsen af forrige 

århundrede i og omkring den tidligere mælkepulverfabrik, som museets 

stifter og leder Henrik Hjortkær købte af Vordingborg kommune for den 

symbolske pris 1 krone. Omkring 100 frivillige hjalp til med at etablere 

museet, som åbnede i 2013 og siden er blevet et tilløbsstykke.  

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

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

uden uvurderlig økonomisk støtte fra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


