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TURKONTORET   
Kronborgvej 1A, 3000 Helsingør 

Tlf.: 49 76 30 00 

Åbent: Mandag - torsdag kl. 10 - 12.  

Mail: kontakt@turkontoret.dk  

Web: www.turkontoret.dk  

Bank: Reg.nr. 9056 Kontonr. 4584650813 

Turkontoret er nu klar med 14 nye ture  
 
Køb eller bestil dine ture hurtigst muligt 
 
Det har stor betydning, at I køber eller bestiller jeres ture hurtigst muligt, for 
derved får vi en viden om jeres interesse for turene.  
 
Er der rigtigt meget run på en tur, kan vi måske dublere turen.  
Bliver der ikke solgt nok, så økonomien kan løbe rundt, må vi måske aflyse eller 
ændre en tur. Aflyses en tur, får du besked herom, og du får beløbet retur. 
Hvis du ikke allerede har betalt kontingent, så husk at betale det.  
 
Du kan enten købe eller bestille turene via vor webshop på www.turkontoret.dk 
eller bestille ved at aflevere bladkuponen (fra side 14) på Turkontoret. 
 
Hent og betal dine bestilte billetter torsdag 10. oktober 2019 kl. 9.30-14.  
 
 
 

Generalforsamling afholdes fredag d. 31. januar 2020 
Vi begynder kl. 13 i Rundingen på Hamlet. Husk forinden at betale kontingent, 
der sidste år blev vedtaget forhøjes til 200 kr. pr. 1. Januar 2020.  

 

Tilbud til nye medlemmer 
 

Kontingent for resten af 2019 og hele 2020 

for kun 200 kr.  
 
Er du endnu ikke medlem af foreningen Turkontoret, har vi et tilbud til dig:  
Du får resten af 2019 og hele 2020 for 200 kr., hvilket er normalprisen for et helt 
kalenderår. 
 
Betal eller bestil dit kontingent på én af 3 måder 
Kontingentet og turene kan betales eller bestilles via webshoppen på vor hjem-
meside www.turkontoret.dk eller bestilles med kuponen side 14.  
Du er selvfølgelig også velkommen på Turkontoret i åbningstiden.  
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Tur 27 Pris: 445 kr.  
 

Roskilde Domkirke 
 
Onsdag 23. oktober 2019 
Mødested: P-plads ved Sundkroen 
og kører med egen bus 
Mødetid: Kl. kl. 8.45 
Busafgang: Kl. 9.00 
Hjemkomst: Ca. kl. 16.30 
 
Ved ankomst til Roskilde har vi lidt tid 
på egen hånd i byen, efter vi er steget 
af bussen ved Rådhuskælderen. Her mødes vi igen kl. 12.30 og spiser en fro-
kostplatte inkl.  isvand og kaffe. Øvrige drikkevarer er for egen regning.  
Efter frokost går vi til Roskilde Domkirke og får en guidet rundvisning med start 
kl. 14.30.  
Siden 1995 har Roskilde Domkirke været på Unescos Verdensarvsliste. Vi hører 
om Domkirkens historie og besøger De kongelige Gravkapeller samt ser det 
smukke alter. Besøget omfatter desuden fokus på Peter Brandes og Bjørn Nør-
gaard. Turen er ikke egnet for gangbesværede.  

Turleder: Anne og Berit    

Tur 28 Pris: 250 kr. 
 

Helsingør Fortællinger  
- på en byvandring 
 
Torsdag 24. oktober 2019 
Mødested: Restaurant Københavneren, Sct. Anna Ga-
de 15, Helsingør 
Mødetid: Kl. 11.55 
Slutter: Ca. kl. 15.30 
 
Kom med på en sjov tur rundt i Helsingør og hør om 
livet i vores gamle by, krydret med sande og nogle 
usande fortællinger om Helsingør som sømands by, om 
kongelige fester, Dyvekes grav og meget andet. Turen 
er guidet af historiefortæller André Andersen. 
Vi starter med frokost på restaurant Københavneren i 
Sct. Anna Gade. Drikkevarer for egen regning.  
Når vi har spist frokost, er vi godt rustede til byvan-
dringen. Kl. 13.55 bliver vi hentet af André Andersen, 
og så starter fortællingerne. 
Da vi er nået til oktober, vil det være en god idé at ha-
ve regntøj/paraply med i tasken. Turen gennemføres 
uanset vejret.  
Turen er ikke velegnet for gangbesværede. 

Turleder: Ann-Marie  
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Tur 29     Pris: 425 kr.  
 

’Made in Space’  
på Planetarium 
 
Onsdag 30. oktober 2019 
Mødested: Helsingør St. på 
perronen  
Mødetid: Kl. 9.00 
Togafgang: Kl. 9.18 mod Kø-
benhavns Hovedbanegård, vi 
sidder forrest i toget. Vi skal gå 
ca. 800 meter fra Hovedbanen 
Hjemkomst: Ca. kl. 15.  
 
Vi skal på en fantastisk rumvandring - en rundvisning bag kulissen på Planetari-
um i den prisvindende udstilling ’Made in Space’, hvor den engagerede og dygti-
ge guide røber den kosmiske historie. 
Turen byder på en rejse fra Big Bang til den verdensberømte astronom Tycho 
Brahe, fra husets tilblivelse og til nu.  Vi bliver guidet igennem universets spæn-
dende historie fra det allermindste, vi kender, til universets yderste grænser. 
Efter rundvisning skal vi spise lige overfor Planetarium på Fridas Restaurant, 
hvor der bydes på en lille frokostanretning. Drikkevarer er for egen regning.  
Turen er ikke egnet for gangbesværede. 

Turledere: Vivian og Annette     
 
 
 
Tur 30     Pris: 160 kr.  
 

All-sang på Hamlet  
 
Fredag 1. november 2019 
Mødested: Rundingen på Hamlet 
Mødetid: Kl. 10.00 
Slutter: Ca. kl. 13.  

 
 
Vi på kontoret samt vores pianist Niels-Erik 
glæder os allerede til at møde alle de sang-
glade medlemmer af Turkontoret igen.   
 
Det er jo blevet efterår, og vi skal synge 
høstsange og tage fat på lidt vinterstemning.  
Højskolesangbogen rummer mange andre 
sangskatte, og der er frit valg til ønskekon-
certen!  
Vi starter som sædvanligt med en kop kaffe 
med lidt sødt og slutter af med 2 stykker 
smørrebrød og en øl / vand.  

Turledere: Benna, Bente og Vivi 
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Tur 31 Pris: 115 kr.  
 

Modeopvisning i  
Helsingør hallen 
 
Tirsdag 5. november 2019 
Mødested: Helsingør Hallens cafeteria 
Mødetid: Kl. 12.00  
Slutter: Ca. kl. 15 
 
Som tidligere år holder Turkontoret sin populære 
modeopvisning i Helsingør Hallens cafeteria ’Café 
Ludus’, hvor Senior Shop vil vise alt det dejlige 
vintertøj.  
Vi starter dagen med frokost samt kaffe og kage. 
Drikkevarer for egen regning. 
Turledere: Bente, Annette og Anne                       Foto fra en tidligere opvisning. 
 
 
 
Tur 32 Pris: 160 kr.  
 

Helsingør Kirkegård  
på guidet tur 
 
Torsdag 14. november 2019 
Mødested: Uden for Helsingør Kirkegårds kontor 
på Møllebakken 5. 
Mødetid: Kl. 10.00 
Slutter: Ca. kl. 13 på Café Hyacint  
 
Helsingør Kirkegård er et utroligt spændende og 
smukt sted. Selv i den måske lidt kølige novem-
ber kan vi fornemme stemningen på stedet, og kirkegårdsleder Kjeld Christian-

sen guider os rundt og fortælle 
de spændende historier om 
nogle af byens store familier, 
om krigsgravene og om de spe-
cielle monumenter, der findes 
på stedet.  
Efterfølgende spiser vi frokost 
på Café Hyacint på Axeltorv. Vi 
får 3 stykker smørrebrød og 1 
øl/vand eller 1 glas vin.  
Tag vinterfrakken på og kom 
med på denne lidt utraditionelle 
tur.  
Turen er egnet for alle, der kan 
gå i 2 timer og klare et par 
trappetrin op til restauranten.  

Turleder: Benna 
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Tur 33     Pris: 160 kr.  
 

Aller Media på Havneholmen 
 
Søndag 17. november 2019 
Mødested: Helsingør St. på perronen  
Mødetid: Kl. 8.30 
Togafgang: Kl. 8.43. Vi sidder forrest i toget.  
Hjemkomst: Ca. kl. 16 
 
På utallige opfordringer gentager vi turen til Aller, 
som vi sidste gang besøgte i november 2016.  
Vi kører med kystbanen til Københavns Hovedbane-
gård, går ud af døren mod Tivoli og tager bus 7A i 
retning Ny Ellebjerg Station og stiger af på Dybbøls-

bro. Herfra er der ca. 10 minutters 
gang via Fisketorvet til den impone-
rende Aller-bygning. Retur samme 
vej.  
 
Hos Aller møder vi den kendte lokalhistoriker Kjeld Damgaard, 
som ikke kun er ekspert i Tikøb Kommunes historie, men ligele-
des er sekretariatschef hos Aller Media A/S. Keld vil i løbet af 2 
timer vise rundt og indgående fortælle om Allers historie, daglige 
arbejde og spændende arkitektoniske rammer på Havneholmen 
33 i København.   
Efterfølgende spiser vi den store frokostbuffet på restaurant 

"Dalle Valle" på Fisketorvet. Drikkevarer for egen regning.  
Turen er ikke egnet for gangbesværede.  

Turledere: Benna og Ann-Marie 
 
 
 
Tur 34     Pris: 200 kr.  
 

Turkontorets Bingo på Hamlet  
 
Fredag 22. november 2019 
Mødested: Rundingen på Hamlet 
Mødetid: Kl. 9.45 
Slutter: Ca. ved 14-tiden  
 
Vi skal spille Bingo og hygge os i 
Rundingen på Hamlet.  
Først begynder vi med kaffe og wie-
nerbrød, hvorefter vi går i gang med 
Turkontorets bingo.  
Vi lover flotte præmier og dejligt 
samvær.  
Vi slutter arrangementet med dejligt 
smørrebrød inkl. 1 øl/vand. 
Turledere: Vivi, Bente og Ann-Marie 



7 

 

Tur 35     Pris: 295 kr.  
 

Julefrokost i Golfklubben 
 
Søndag 1. december 2019 
Mødested: Gl. Hellebæk Vej 79, Helsingør 
Mødetid: Kl. 12.45 
Slutter: Ca. ved 16-tiden.  
 
Traditionen tro spiser vi julefrokost i Helsingør 
Golfklub med en masse dejlige retter og hyg-
geligt samvær. Drikkevarer for egen regning. 

Turledere: Vivi  
 
 
 
 
Tur 36 Pris: 460 kr.  
 

Juletur til Malmø 
 
Onsdag 11. december 2019 
Mødested: P-plads ved Sundkroen 
Mødetid: Kl. kl. 8.15 
Busafgang: Kl. 8.30 
Hjemkomst: Ca. kl. 17.30 
 
Vi kører med egen bus på en hyggelig juletur  
til Gustav Adolf Torv i Malmø.  
Vi forventer at ankomme til Malmø kl. 10 og 
har så 3 timer på egen hånd.  
Mødes igen kl. 13.00 til en lækker frokostplat-
te på Restaurant Årstiderne, der ligger ca. 650 
meter fra torvet. I frokostprisen indgår vand 
og kaffe samt et lille stykke chokolade, mens 
øvrige drikkevarer er for egen regning.  
Efter frokosten har vi endnu en times tid til at 
gøre de sidste indkøb, inden vi bliver hentet af 
bussen kl. 16.00 ved Gustav Adolf Torv.  
Turen er ikke egnet for gangbesværede. 

Turledere: Anna Lise og Anne.  

 

Turkontoret holder julelukket uge 52 og uge 1.  

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

♥ 
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Tur 37     Pris: 300 kr.  
 

Storm P. Museet og særudstillingen Valhalla  
 
Torsdag 16. januar 2020 
Mødested: Helsingør St. på perronen  
Mødetid: Kl. 9.00 
Togafgang: Kl. 9.18. Vi sidder forrest i 
toget. Bus 26 fra Vesterbrogade 
Hjemkomst: Ca. kl. 15.30 
 
 

Vi tager til Storm P. Museet og får en rundvisning på 
den faste Storm P. udstilling. Her hører vi om en per-
sonlighed, som - om nogen - kom til at tegne dansk humor og selvforståelse. 
Han skildrede livet på en sådan måde, at Storm P. blev en del af den danske 
identitet og kulturarv. 
 
Herudover får vi en introduktion til særudstillingen Valhalla. Den populære teg-
neserie er den største album-succes i dansk tegneseries historie, og serien har 
haft afgørende indflydelse på de nordiske guders comeback i populærkulturen.  
Der vil herefter være mulighed for at gå rundt på egen hånd i ca. 30 min. 
Vi går derefter i Hansens Gamle Familiehave og spiser kl. 12.20 deres frokostan-
retning. Drikkevarer er for egen regning.  
Turen er ikke egnet for gangbesværede.  

Turledere: Vivian og Anna Lise 
 
 
 
Tur 38     Pris: 325 kr.  
 

Mellem fjer og strømpebånd 
Farverigt foredrag om livet på de skrå brædder  
 
Fredag 24. januar 2020 
Mødested: Rundingen på Hamlet 
Mødetid: Kl. 10.30 
Slutter: Ca. kl. 14  
 
Bakkesangerinde Charlotte Emmery kommer og fortæl-
ler om et spændende liv som bakkesangerinde med 
”fjer og strømpebånd”. 
Charlotte fortæller om, hvordan det var at debutere på 
Bakkens Hvile, og om hvordan det var at synge hendes 
morfars vovede viser.   
Charlotte har en pianist med og vil undervejs synge 
nogle af sine sange. Vi må selvfølgelig gerne synge med 
på de viser, vi kender. Der er også mulighed for at se 
nogle af Charlottes kostumer. 
Der skal nok være nogle gode og vovede historier. 
Efter underholdningen vil der blive serveret 2 stk. smør-
rebrød og 1 øl/vand samt kaffe og kage. 

Turledere: Annette, Vivi og Berit 
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 Tur 39 Pris: 200 kr.  
 

Strandborg: 
Frokost, hygge og dans til 
levende musik 
 
Onsdag 5. februar 2020 
Mødested: Strandborg, Bramstræde 2 A, 
Helsingør 
Mødetid: Kl. 12.30   Slutter: Ca. kl. 16 
 
Så er det igen blevet tid til hyggeligt samvær, spisning og dans på Strandborg, 
som er en af Helsingørs ældste knejper. Dette vil værtinden Tine fortælle om, 
når hun byder velkommen. Vi starter med 3 stk. dejligt smørrebrød samt 1 pils-
ner/sodavand og 1 snaps. Yderligere drikkevarer og kaffe til rimelige priser er for 
egen regning.  
Efter frokost er der mulighed for en dans til levende musik. Der vil blive spillet 
populære numre, så vi ikke kan sidde stille. Man må også gerne synge med. 
Mange har nok hørt stedet omtalt som ”åreknuden”, men det er en af de hygge-
ligste steder i Helsingør, hvor mange lige falder ind og får et par madder og lidt 
øl. Stedet er også populært for svenskerne, der kommer og handler i Helsingør. 

Turleder: Annette 
 
 Tur 40     Pris: 230 kr.  
 

Bank- & Sparekassemuseet og  
Heerings Gård, Christianshavn  
 
Onsdag 19. februar 2020 
Mødested: Helsingør St. på perronen  
Mødetid: Kl. 9.40 
Togafgang: Kl. 9.58. Vi sidder forrest i toget. På Nør-
report tager vi Metro 1 til Christianshavns Station. 
Hjemkomst: Ca. kl. 15.30 
 
Vi skal besøge Bank- og Sparekassemuseet med et kig 
ind i 1800-tallets bankvæsen. Museet giver os indblik i 
en tid, hvor bankerne fik større og større betydning i 
den danske og internationale finansverden. Vi bliver 
budt indenfor i Privatbankens første direktør C.F. Tiet-
gens kontor, hvor vi kan lære en af Danmarks betyde-
ligste finansmænd bedre at kende. Med originale gen-
stande fra det 19. århundrede præsenterer museet 
bankindustrien samt bankmandens liv og arbejde. 
I museets særudstillingslokale vil vi opleve Christians-
havns historie igennem 400 år, og i kælderen findes 
der stadig de gamle fade fra da Heeringfamiliens pro-
duktion af kirsebærlikør foregik i gården.  
Der er bestilt bord på ’Café Oven Vande Oven Gade’ kl. 12.30, hvor vi får en 
lækker smørrebrødsplatte. Drikkevarer for egen regning. Turen er ikke egnet for 
gangbesværede.                                           Turledere: Ann-Marie og Anna Lise 
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I Beijing, der er hovedstad for Kinas godt 1,4 milliarder borgere, så vi historiske 
steder som: Den Himmelske Freds Plads, Den Forbudte By, et enestående kom-
pleks af bygningsværker, som i sin tid tjente som bolig for Ming og Qing kejser-
ne. Sommerpaladset og verdens længste menneskeskabte mur, Den Kinesiske 
Mur, og Himlens Tempel, et enestående mesterværk indenfor kinesisk arkitektur.  
 
Kørte til X’ian med højhastighedstog, der med over 300 km/t tilbagelagde de 
1.230 km på lidt over fire timer. I Xi’an gik vi på den 14 km lange gamle bymur, 
besøgte velbevarede pagoder, opført omk. år 700, og fik en lille lektion i kinesisk 
tale og skrift. Højdepunktet var de berømte terrakottakrigere – en hel hær i ler 
af soldater, heste og vogne i naturlig størrelse. Hele hæren blev begravet sam-
men med kejseren ca. 200 år f.Kr. for at beskytte ham i dødsriget. 
 
Vi fløj vi ned til subtropiske Guilin i Guangxi provinsen, der både er hjemsted for 
en farverig buket af minoriteter og er et af de mest særprægede og naturskønne 
områder i verden. På en 4 timers sejltur på Lifloden sås enestående landskab 
med kalkstensbjerge, landsbyer langs bredden, vandbøfler og uendelige bambus-
skove. Vi besøgte derefter en økologisk teplantage og oplevede en teceremoni. 
De to næste dage stod i minoriteternes tegn. Først i det bjergrige Long Sheng 
område med bambusskove, teplantager på bjergsiderne og risterrasser. Her 
mødte vi Yao-folket, hvis kvinder er berømte for deres farverige dragter og lange 
hår, som de bærer i en flot, snoet frisure. En anden minoritet fandt vi i Meng-
dalen, hvor vi besøgte et par Dong-landsbyer og oplevede minoriteternes gamle 
danse-, sang- og musiktraditioner.   
 
I Shanghai besøgte vi SWFC, Shanghai World Financial Center, på i alt 492 me-
ter. Fra verdens højeste udsigtsplatform var et fantastisk udsyn over Kina største 
by med 24 mio. indbyggere. På et silkespinderi så vi hele produktionsprocessen. 
Efter en gåtur i den gamle europæiske del af Shanghai sejlede vi på Huangpu-
floden med udsigt til et oplyst Shanghai ’by night’.  
En stor tak til Turkontoret og Risskov Rejser for et veltilrettelagt program og til 
vor danske rejseleder, Annette Riedmann - fra deltagerne  

Lone Hansen og Gorm Bjerregaard Rasmussen  

 

Gode oplevelser fra Turkontorets ture 

Turkontoret har i maj 
endnu engang besøgt 
det store land mod øst.  
Denne gang med 17 
forventningsfulde  
rejsedeltagere. 
  
 
 

Eventyrlig 
rejse til  
Kinas 
mangfoldig-
heder  
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Gode oplevelser fra Turkontorets ture 

Lufthavnen er en interessant arbejdsplads  
Kl. 08.03 om morgenen tog 33 af Turkontorets morgenduelige udflugtsdeltagere 
afsted til Københavns Lufthavn i Kastrup.  
Målet var rundvisning i lufthavnen bag om sikkerhedskontrollen. Alle havde hu-
sket pas eller anden billedlegitimation.  
Vi blev mødt af vores 2 guider, Rasmus og Signe, og så fik vi den store gennem-
gang af en arbejdsplads med 24.000 medarbejdere. Vi kørte i bus rundt, og så 
bl.a. terminalerne inklusive finger F, der er helt ny. Så ellers gennem sikkerheds-
kontrollen og ud bag den kæmpe store interessante arbejdsplads, med materiel 
til snerydning og kæmpe brandbiler! 
Turen sluttede på Allé Kroen i Kastrup med et dejligt velsmagende koldt bord. 
De sidste af os var hjemme i Helsingør ved 16-tiden - godt trætte efter at have 
gået omkring 5 km. 

Ann-Marie, turleder 
 
 



12 

 

 

Gode oplevelser fra Turkontorets ture 

"Et strejf af Revy" her lokalt... 
I juni var 30 medlemmer til endnu et vellykket arrange-
ment på Café Strejf (Sundkroen), hvor vi skulle se for-
premieren på den lokale revy "Et strejf af Revy". 
K. 18 fik vi velkomstdrink og derefter en lækker 2 ret-
ters menu, der bestod af reje-forret, kulmule eller kalve-
filet. Maden hørte med til revyoplevelsen, for man kunne 
ikke købe billet til forestillingen alene! 
Kl. 20.30 gik revyen så i gang. De 4 skuespillere Simon 
Nøiers,  Sune Svanekier,  Le Munster-Svendsen og Dan 
Schlosser gik rundt og hyggesnakkede med gæsterne 
lige inden forestillingen.  
Revyen indledtes med et nummer om at have nerver på, 
men holdet havde tydelig kontrol over tingene. Det var 
en mere minimalistisk revy, hvor publikum næsten var 
med i omklædningsrummet. Pianisten Catrine Frølund 
holdt løjerne i en stram - men velkomponeret snor. Der 
blev lagt kontant fra start. For den rene er alting rent - 
for alle os andre stod de ofte meget direkte seksuelle 
hentydninger i kø i indledningen "Første gang". Der gik 
dog ikke helt Ørkenens Sønner i den, men der lagdes ud 
i de nedre regioner. Revyen havde faktisk ingen svage 
numre, og rollefordelingen mellem de 4 virkede god. 
Simon Nøiers gav den som kantet knudemand samt 
selvsikker studievært. Le Munster-Svendsen som hylen-
de sjov Myredame. Dan Schlosser som selvudnævnt Ulf 
Pilgaard og Sune Svanekier som Rasmus Paludan.  
Holdet kom godt rundt om de dagligdags udfordringer, 
hvoraf stressede familier, tidsånden, parterapi og glem-
somhed blev vendt med et glimt i øjet. 
Vi ser frem til, at denne revy fremover vil være en af 
Turkontorets tilbagevendende ture.        Hilsen fra Anne 

I juni måned var vi med bus til 
Hundested Havn.  
På en guidet rundvisning fik vi 
en levende beskrivelse af havnen 
og hele området. Hundested 
Havn er både fiskerihavn, indu-
strihavn og krydstogt havn, hvil-
ket vist nok overraskede mange 
os. Vi besøgte det fantastiske 
glaspusteri, hvor vi fik fortalt om 
de forskellige teknikker med far-
ver osv. Vi hørte også om nogle 
af de forskellige kunsthånd-
værksudstillinger på havnen.  

Hundested havn og 
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Mød os fra Turkontoret på Aktivitetsmessen 

Derefter spiste vi en overdådig buffet 
på "Røgeristen", før turen gik videre til 
sandskulpturudstillingen "Mestervær-
ker". I år havde kunstnerne fået frie 
hænder til deres fortolkning af kunst, 
kultur, musik og arkitektur fra antikken 
til i dag.  
Efter en kop kaffe og et stykke fanta-
stisk rabarberkage var der tid til på 
egen hånd at udforske de små gallerier 
og kunsthåndværkboder på havnen, 
inden vi kørte med bus tilbage til Hel-
singør. Tak for en super hyggelig dag. 

Hilsen fra Anna Lise 

til sandskulpturfestival 



14 

 

Medlemsnummer ___________       Ægtefælles medlemsnummer ___________ 
 
Navn ___________________________________________________________ 
  
Adresse _________________________________________________________ 
  
Postnr. ________  By ____________________________ 
 
Tlf._______________  Mail _________________________________________ 
 
Husk at udfylde alle oplysninger, så vi evt. kan kontakte dig. 

 

 Bestillingskupon - vinteren 2019-2020 

Hvis du ikke køber eller bestiller dine ture via webshoppen, kan du bruge denne 
bestillingskupon. Aflever kuponen hurtigst muligt på Turkontoret, du kan evt. 
lægge den i postkassen i mellemgangen.  

Hent og betal dine bestilte billetter torsdag 10. okt. 2019 kl. 9.30-14.  
Turkontoret ordner billetter i den rækkefølge, vi modtager bestillinger og salg via 
hjemmesiden eller bladkuponer. Er en tur blevet udsolgt, får du besked.  

 Alene Ægtepar +Gæst    Antal i alt 
 
Tur 00: Årskontingent 2019/2020   ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 27: Roskilde Domkirke  ___ ___ ___ ______ 
         
Tur 28: Helsingør Fortællinger, byvandring ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 29: Planetarium ___ ___ ___ ______ 
   
Tur 30: All-sang på Hamlet ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 31: Modeopvisning ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 32: Helsingør Kirkegård  ___ ___ ___ ______ 
   
Tur 33: Aller Media  ___ ___ ___ ______  
 
Tur 34: Turkontorets Bingo   ___ ___ ___ _____ 
 
Tur 35: Julefrokost i golfklubben ___ ___ ___ ______  
 
Tur 36: Juletur til Malmø ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 37: Storm P. Museet  ___ ___ ___ ______  
 
Tur 38: Bakkesangerinden ___ ___ ___ _____ 
 
Tur 39: Frokost og musik på Strandborg ___ ___ ___ ______  
 
Tur 40: Bank- & Sparekassemuseet  ___ ___ ___ ______ 
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Sådan fungerer Turkontorets webshop 
Når du har valgt en tur, indtaster du dit medlemsnummer. Har du glemt det, kan 
du enten skrive medlems nr. 998 eller kontakte Turkontoret og få det oplyst.  
Som nyt medlem kan du købe/bestille ture ved 
at skrive medlems nr. 999. Turkontoret fremsen-
der senere et medlemskort med dit medlemsnr. 
 
Billettype 
Vælg medlemsbillet og [Tilføj til kurv]. Par skriver 
begge medlemsnumre og ændrer antallet til 2. 
Ønsker du også en gæst med på turen, tilføjer du 
en Gæstebillet og [Tilføj til kurv].  
 
[Kurv] og [Kassen] 
Når du har valgt ALLE dine ture – går du til 
din [Kurv]. I det orange felt går du [Til kas-
sen]. Her kan du se din samlede ordre og 
udfylde alle felterne. 
Nederst vælger du betalingsform enten ved 
Bankoverførsel, MobilePay eller Kontant. 
 
1. Bankoverførsel  
Du overfører straks beløbet fra din net-
bank til Turkontorets konto i Spar Nord:  
Reg.nr. 9056 Kontonr. 4584650813. 
 
2. MobilePay 
Du taster beløbet  
- Vælg Turkontorets MobilePay nr. 99744  
- Skriv i kommentarfeltet både turenes numre + dit medlemsnummer/eller navn, 
det er MEGET VIGTIGT! 
 
3. Kontant betaling betyder ’bestilling’ 
Du skal så møde op på Turkontoret på betalings– og afhentningsdagen. 
 
Kvittering 
Når du har trykket på [Afgiv ordre], får du en mail med en kvittering på dine be-
stillinger. Hvis du har betalt med MobilePay eller Bankoverførsel, er denne kvitte-
ring din billet, som du skal medbringe på turene.  
 
Er en tur blevet udsolgt eller bliver den aflyst, returnerer vi beløbet. 

Praktiske oplysninger om turene 
Transporten med DSB, Metro og Movia er ikke inkluderet i turprisen, så husk selv 
at have gyldig rejsehjemmel inden mødetiden. 
Tog kan også påstiges på stationerne Snekkersten og Espergærde. Hvis I påsti-
ger på andre stationer end de nævnte, er I velkommen til at orientere os herom. 
Vi fra Turkontoret vil så give os til kende med et grønt flag.  
Der er ingen begrænsning på, hvor mange medlemsture du kan købe/bestille. 
Du kan også invitere en gæst med på tur, hvilket koster billetprisen plus et 
tillæg på 75 kr. pr. tur (gælder dog ikke rejser).  
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Turbladet  
Udkommer 3 gange årligt.  
 

Redaktion:  

Ansv.: Formand Flemming Freydberg.  
Journalist Anne Katrine Rud 

 

TURKONTORET   
Kronborgvej 1A, 3000 Helsingør 

Tlf.: 49 76 30 00 

Åbent: Mandag - torsdag kl. 10-12.  

Mail: kontakt@turkontoret.dk  

Web: www.turkontoret.dk  

Turkontorets 12 frivillige var  
på kursus i hjertestart 

 
Sidst i august havde vi Gitte fra Hjertestarterforenin-
gen på besøg i Rundingen. Kurset hed ’Intro i Genop-
livning på 30 minutter’ - og efter dette kursus ved vi: 
1. Hvordan vi skaber sikkerhed. 
2. Undersøger en bevidstløs person. 
3. Ringer 112. 
4. Giver hjertemassage & kunstigt åndedræt 30 - 2.  
5. Bruger en AED hjertestarter. 
 
Der er ca. 4.000 hjertestop uden for hospitalerne i 
Danmark om året - med en overlevelsesprocent på 
12,7.  
Hjerte-lunge redning (HLR) udført af lægfolk er den 
vigtigste handling før ambulancens ankomst.  
Tidlig HLR og tidlig stød med en AED (indenfor 3-5 
min.) kan føre til en overlevelse på op til 50-70%. 
                                                   Anne Jørgensen 


