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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 
Senest 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 ca. 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 30. november 2022, kl. 09.00-12.00  
 
på telefon 60 43 79 60 
 

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. 
 
Højst fem 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 højst tilmelde dig 
fem ture fra dette program. Du kan derudover blive skrevet på 
venteliste på resten af turene. 
 
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 bliver 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 
Til-
meldt 

Vente-
liste 

D23-01 12/1 Storm P. Museet på 
Frederiksberg 

   

D23-02 26/1 Middag på Restaurant 
Klubben på Vesterbro 

   

D23-03 9/2 Cirkusmuseet og Vejleå 
Kirke i Ishøj 

   

D23-04 23/2 Sct. Bendts Kirke og 

Rådhuskroen 

   

D23-05 9/3 Holmegaards Værk    

D23-06 23/3 Ordrupgårdsamlingen    

D23-07 13/4 Jægerspris Slot    

D23-08 20/4 Anemonetur    

D23-09  4/5 Naverhulen i Helsingør    

D23-
10** 

25/5 Landbomuseet 
Lundekrog 

   

D23-11  1/6 Herstedhøje i 
Vestskoven 

   

D23-
12** 

15/6 Rosenhaven i Gerlev 
(denne gang med 
roser) 

   

D23-13 29/6 Sporvejsmuseet    

D23-14 10/8 Bådfarten ved 
Lyngbysø 

   

D23-15 23/8 Bådtur på Sorø sø på 

en onsdag 

   

D23-16 6+7/9 Miniferie – vi arbejder 
for en tur til 
Kerteminde. 

   

D23-17 21/9 Kjøge Miniby  
 

 

D23-18 5/10 Andelsbyen Nyvang    
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D23-19 19/10  Løvfaldstur    

D23-20 2/11 Horserødlejrens 
Museum 

   

D23-21 16/11 Geomuseum Faxe    

D23-22 30/11 Rungstedlund    

D23-23 10/12 Juletur på en søndag    

D23-24 14/12 Julefrokost, Tutten på 
Mellemfortet 
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Tur nr. D23-01  

Storm P. museet på Frederiksberg 

Torsdag den 12. januar kl. 10.00-16.00 
Vi kører til Frederiksberg for at besøge Storm P. Museet. Det er et 
museum, der giver et underholdende indblik i humorens og satirens 
store betydning dengang og nu. Tæt på dette lille museum ligger 
Frederiksberg Have og Haveselskabets Have. 
Turens pris 125 kr. (entre 75 kr. (20% rabat til medlem af 
ældresagen) + turen 50 kr.).  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tur nr. D23-02  

Middag på Restaurant Klubben på Vesterbro 
Torsdag den 26. januar kl. 16.00-21.00. 
Vi kører en tur gennem København, hvor vi kan køre forbi steder efter 
jeres ønske og derefter til Restaurant Klubben på Vesterbro, som var 
Tove Ditlevsens stamværtshus, hvor vi vil spise en god middag.   
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til middag og drikkevarer.  
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Tur nr. D23-03  

Cirkusmuseet og Vejleå Kirke i Ishøj 
Torsdag den 9. februar kl. 10.00-17.00 

Museets historie er funderet i Ølund Barlys samling. Ølund Barly (1917-

1999) samlede igennem et helt liv på rekvisitter, billeder, kostumer 

m.m. fra cirkusverdenen og dens historie. Han boede i en tre-værelses 

lejlighed på Vesterbro i København, og da samlingens størrelse 

oversteg 110.000 enheder, krævede det megen fantasi at få den 

opbevaret i lejligheden. 

 

Vejleå Kirke 
Turens pris 115 kr. (entre 65 kr. (entre 52 kr.  medlem 
ældresagen) + turen 50 kr.)  

Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D23-04  

Sct. Bendts Kirke og Rådhuskroen 
Torsdag den 23. februar kl. 10.00-17.00 
Oprindelig hed Sct. Bendts Kirke ”Vor Frue Kirke”. Navnet Sct. Bendts 
stammer muligvis fra et lille sogn, der har ligget i Ringsteds vestlige 
udkant. Men det refererer til Benedikt af Nurcia, der var grundlægger af 
munkeordenen benediktinerne, som klostret i Ringsted tilhørte.  

Vi spiser frokost på Rådhuskroen i Ringsted, som plejer at traktere med 
en kop kaffe efter maden.  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D23-05  

Holmegaards Værk 

Torsdag den 9. marts kl. 10.00-17.00 
Med fokus på design og kunsthåndværk, byder Holmegård Værk på 
kulturhistoriske kulturoplevelser. Bl.a. er der faste udstillinger som 
Glasværkstedet – Designernes bord – Kähler samlingen – 
Glassamlingen m.m. 
Turens pris 200 kr. (entre 150 kr. (entre 125 kr.  medlem 
ældresagen) + turen 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. D23-06  

Ordrupgaard 
Torsdag den 23. marts kl. 10.00-17.00 
Ordrupgaard er et statsejet kunstmuseum ved Jægersborg Dyrehave 
nord for København. Museet rummer en af Nordeuropas betydeligste 
samlinger af dansk og fransk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 
20. århundrede. 
Turens pris 180 kr. (entre 130 kr.+ turen 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. D23-07  

Jægerspris Slot 
Torsdag den 13. april kl. 10.00-17.00 

Jægerspris Slot er et af Danmarks ældste kongeslotte. Det ligger 

smukt i Fjordlandet, omgivet af skove og fjorde. Slottets royale historie 

går tilbage til 1200-tallet, og siden Valdemar Sejr har konger og 

dronninger brugt Jægerspris 
Turens pris 110 kr. (entre 60 kr.+ turen 50 kr.).  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D23-08  

Anemonetur 
Torsdag den 20. april kl. 10.00-17.00 
Foråret burde nu være stærkt på vej, og vi tager en smuk tur ud i 
landskabet, og ser om vi kan finde nogle anemoner. Undervejs finder vi 
et godt sted at spise frokost. 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 

 
 
 
Tur nr. D23-09  

Naverhulen i Helsingør 
Torsdag den 4. maj kl. 10.00-17.00 
Vi kører mod Helsingør direkte til Naverhulen. 
Naverhulen er en klub, der er stiftet i 1919. Første verdenskrig var 
færdig og mange håndværkere vendte hjem efter at have arbejdet i 
fremmede lande, mest fra syd. 
16 af dem samledes på "Hotel Du Nord" i Helsingør. De blev enige om, 

at der skulle være et mødested for berejste håndværkere og stiftede 
klubben. 
Naverhulen er drevet af frivillige.  
Turens pris 110 kr. (entre 60 kr.+ turen 50 kr.).  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D23-10**  
Landbomuseet Lundekrog 
Torsdag den 25. maj kl. 10.00-17.00 
Landbomuseet Lundekrog, der ligger mellem Lille Skensved og Ejby, 
omkring 8 km vest for Køge. Museet omfatter 2000 m² og udstiller 
landbrugsredskaber fra perioden 1840 - 1950, samt mindre 
værksteder, mejeri, frisør, skole, legetøj og historiske dragter og 
broderier. 
Turens pris 110 kr. (60 kr. entré + 50 kr. for turen)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
 
Tur nr. D23-11 
Herstedhøje i Vestskoven 
Torsdag den 1. juni kl. 10.00-17.00 
Den første hverdag i hver måned er det muligt at køre i bil til toppen af 
Herstedhøje. Vi står ud og nyder den flotte udsigt. Efter besøget kører 
vi til Pederstrup og spiser frokost på Konditorgården, hvor der også er 
muligt at afslutte med kaffe og gode hjemmelavede kager. 
Turens pris 50 kr.   
Husk også penge til frokost drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D23-12** 
Rosenhaven i Gerlev (denne gang med udsprungne roser). 
Torsdag den 15. juni kl. 10.00-17.00 
Oprettelsen af Gerlevparken skyldes først og fremmest, at Grethe og 
Aage Kann Rasmussen i 1979 overdrog et areal på ca. 10 hektar til 
Fonden for Træer og Miljø.  
Turens pris 50 kr.  
Der er ikke entré, i stedet kan man støtte Gerlevparken og de 

frivillige med et beløb på MobilePay 11411. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D23-13  
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm 
Torsdag den 29. juni kl. 10.00-17.00 
Sporvejsmuseet er et levende museum og et kørende museum. Du 
oplever kollektiv transport som den tog sig ud i slutningen af 1800- og i  
Der er kørende sporvogne fra de 3 danske sporvognsbyer København, 
Odense og Aarhus. Sågar en sporvogn fra Melbourne i Australien kan 
opleves. 
I remiserne er der plancher og udstillinger om sporvejsdriften. Vi udstiller 
også en mock-up af en letbanevogn fra den kommende letbane langs 

Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj. I tilslutning til mock-up'en er der en 
udstilling om letbaner. 
Turens pris 200 kr. (150 kr. i entré + 50 kr. for turen) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D23-14  
Bådfarten ved Lyngby Sø 
Torsdag den 10. august kl. 10.00-17.00 
Baadfarten på Lyngby Sø – tog sin start i begyndelsen af 1890`erne og 
har siden da sejlet fast rutefart på søen. De første dampdrevne skibe 
sattes i drift i slutningen af 1800. 
Turens pris 125 kr. (Bådtur 75 kr. + 50 kr. for turen) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D23-15  
Bådtur på Sorø Sø på en onsdag 
Onsdag den 23. august kl. 10.00-17.00 
Vi kører en dejlig tur ad de små veje til Sorø. 
Oplev Sorø fra søsiden med turbåden lille Claus. Kom med på en smuk 

sejltur, der var ca. en time. Turen er guidet ved hjælp af en CD der 
fortæller undervejs, hvad du ser på turen. Bådlauget består af tidligere 
og nuværende søfolk.  
Turens pris 137 kr. (Bådtur 87 kr. + turen 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
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Tur nr. D23-16  
Miniferie – Vi arbejder for en tur til Kerteminde – deltagerpris 
vil være max. 1.550,- kr. 
Onsdag den 6. til torsdag den 7. september. 
 
 
Tur nr. D23-17  
Kjøge Miniby 
Torsdag den 21. september kl. 10.00-17.00 
Når man besøger Mini-Byen, kan man gå omkring i de arbejdende 

værksteder og forsikre sig om, at alt er hjemmelavet, det være sig 
mursten, teglsten, skorstene, tagrender, vinduer, døre og trapper. 
Byen, som færdigbygget skal bestå af ca. 1000 bygninger, er ikke 
færdig, men 685 bygninger på plads december 2021 er den for alvor 
begyndt at tage form, og i havnen kan man se en række modelskibe fra 
den tid. Du vil bl.a. kunne glæde dig over den akkuratesse, der er lagt 
for dagen. 
Turens pris 110 kr. (entre 60 kr. + turen 50 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer og eventuel kaffe. 
 
 
Tur nr. D23-18  
Andelsbyen Nyvang 
Torsdag den 5. oktober kl. 10.00-17.00 
Andelslandsbyen Nyvang giver dig indblik i livet og hverdagen i den lille 
andelslandsby i midten af 1900-tallet. På oplevelsescentret skal du 
røre, gøre, smage, prøve, dufte og lege din vej gennem byen og 
historien. Bevæg dig rundt i den gamle by, der rummer alt hvad der 
hører til i en landsby og vær med til at opleve hvordan folk levede i sin 
tid. 
Foruden at 'arbejde' dig vej igennem landsbyens mange aktiviteter, kan 

du også handle som i gamle dage. Køb en frikadelle hos slagteren, nyd 
en kop kaffe hos konditoren eller få et godt måltid hos traktørstedet 
Madam Blå. 
Turens pris 190 kr. (entré 140 kr. (10% rabat til medlem af 
ældresagen) + turen 50 kr.)  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
  



Dragør  2023 

 

 

13 
 

Tur nr. D23-19  
Løvfaldstur 
Torsdag den 19. oktober kl. 10.00-17.00 
Så er det tid for en fin tur ud i naturen, for at se de flotte farver 
naturen viser os. Vi kører gerne til steder efter jeres ønske.  
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D23-20  

Horserødlejrens Museum  
Torsdag den 2. november kl. 10.00-17.00 
Horserødlejren blev opført i perioden december 1916, til maj 1917 hvor 
lejren blev åbnet til internering af russiske krigsfanger, og var med sine 
90 barakker Danmarks næststørste hospital. 
I 1920 blev lejren overtaget af generalkonsul Jens Olsen, som i 
humanitært henblik brugte lejren til ferieophold for sønderjyske børn. 
I 1923 blev Horserød lejren sat på offentlig auktion, hvorved 60 
barakker blev solgt til et beløb af ca. 151.000 kr. 
Det danske fængselsvæsen overtog Horserødlejren i 1947 for bl.a. 
tuberkuloseramte mandsfanger. 
Turens pris 50 kr. 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 

 
Tur nr. D23-21 
Geomuseum Faxe  
Torsdag den 16. november kl. 10.00-17.00 
Østsjællands Museum er et statsanerkendt museum, der arbejder med nyere 
tids kulturhistorie og geologi. 

 Kalklandet er vores overordnede tema, som rummer den natur- og 

kulturhistorie, der findes i området, hvor kalken ligger tæt under 
overfladen. Inden for dette tema har koldkrigsfæstningen Stevnsfort, 
der ligger nedgravet i kalken, en fremtrædende plads. 
Turens pris 155 kr. (entre 105 kr. + turen 50 kr.)  
Husk også penge til frokosten og drikkevarer. 
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Tur nr. D23-22  
Rungstedlund  
Torsdag den 30. november kl. 10.00-17.00 
Rungstedlund var oprindeligt en kro med tilhørende landbrug, der 
blandt andre husede digterne Ludvig Holberg og Johannes Ewald i 
1700-tallet. Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen, købte i 1879 hele 
stedet, som omfattede Rungstedlund, Rungstedgård, Folehavegård og 
Sømandshvile.  
Her voksede Karen Blixen op med sine 4 søskende, og det var her, hun 
vendt tilbage til i 1931 efter 17 år i Kenya. Karen Blixen overtog 

Rungstedlund i 1939, da hendes mor, Ingeborg Dinesen, døde. 
Turens pris 150 kr. (entre 100 kr. (entre 80 kr. til medlem af 
ældresagen) + turen 50 kr.) 
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D23-23  
Søndagstur - juletur 
Søndag den 10. december kl. 12.00 -18.00 
Vi finder et sted, der giver en følelse af, at det snart er jul.  
Helst et sted, hvor der er mange lys i denne mørke tid.   
Vi spiser frokost et godt sted 
Turens pris 50 kr.  
Husk også penge til frokost og drikkevarer. 
 
 
Tur nr. D23-24  
Julefrokost, på Tutten på Mellemfortet en søndag 
Torsdag den 14. december kl. 10.00 – 17.00 
Vi nyder den fantastiske natur, og vi spiser en dejlig julefrokost på 
Tutten på Mellemfortet.  

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  
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