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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 

 
DAGSORDEN: 
 
1 Valg af dirigent 
2 Valg af stemmeudvalg 
3 Valg af referent 
4 Bestyrelsens/formandens beretning 
5 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet 
6 Fastsættelse af kontingent 
7 Indkomne forslag 
8 Valg i henhold til §5: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  
 På valg er Vivi Søndergaard, Annette Hjelvang og Anne Jørgensen, alle tre er 
     villige til genvalg 
9   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
 Karljohan Larsen og Ann-Marie Elsrud er villige til genvalg 
10 Valg af kasserer for 1 år 
 Karljohan Larsen er villig til genvalg                    
11 Valg af revisor og revisorsuppleant 
 Torben Andersen og Ole Raae Andersen er villige til genvalg 
12 Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
For at kunne stemme skal du have betalt de 200 kr. i kontingent for 2020.  
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.    
 
Der vil blive serveret en øl/vand på generalforsamlingen. 
 
Se Turkontorets vedtægter på hjemmesiden www.turkontoret.dk 

 
Kom og vær med til Turkontorets 

 
GENERALFORSAMLING 

 
Fredag den 31. januar 2020  kl. 13.00  

i rundingen på Hamlet, Kronborgvej 1A, 3000 Helsingør. 
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Tur 1 Pris: 215 kr.  
 

Skibsklarerergaarden  
i Helsingør 
 
Torsdag 27. februar 2020 
Mødested: Restaurant Ribhouse, Stengade 
39, 3000 Helsingør 
Mødetid: Kl. 11.45 
Slut: Ca. kl. 15 
 
Vi mødes til en lækker frokost på restaurant 
Ribhouse, hvor vi får wienerschnitzel. Drikke-
varer er for egen regning.  
Herfra går turen til Strandgade 91, hvor vi på 
Museet Skibsklarerergaarden får en guidet 
omvisning kl. 14.  
Det er en rejse tilbage til Sundtoldens Helsin-
gør. Det er både en fortælling om Øresunds-
tolden og dens store betydning for Helsingør 
samt betydningen for resten af Danmark. 
Endvidere fortælles der om livet i Skibsklare-
rergaarden anno 1800.  
Turen er ikke egnet for gangbesværede  

Turleder: Anna Lise  

Turkontoret er nu klar med 11 nye ture og  
en 3-dages busrejse til Århus i foråret 2020 
 
Køb eller bestil dine ture og rejser 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 og pengene retur. 
 
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. 
 
HUSK at betale de 200 kr. i kontingent for 2020 samtidigt med, at du køber ture 
og inden generalforsamlingen fredag den 31. januar 2020.  
 
 
Hent og betal dine bestilte billetter mandag 16. januar 2020 kl. 9.30-14. 
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Tur 2 Pris: 375 kr.  
 

Søfartsmuseet - Kløvedals 
 ’Frihedens Værksted’ 

 
Onsdag 4. marts 2020 
Mødested: Ved indgangen til Søfartsmuseet 
Mødetid: Kl. kl. 10.45 
Slut: Rundvisning og frokost slutter kl. 13.30, 
herefter tid på egen hånd. 
 
Guidet rundvisning på Søfartsmuseet omkring Tro-
els Kløvedals sejlerliv ”Frihedens værksted” kl. 11-
12. Herefter 2 stk. smørrebrød samt kaffe og ba-
nankage. Drikkevarer for egen regning.   
Efter frokost er der mulighed for at gå rundt på 
egen hånd. 

Turledere: Anne og Berit 
 
Foto: Niels Ole Sørensen 
 

 
Tur 3    Pris: 200 kr.  
 

Besøg i Folketinget, 
frokost Snapstinget 
 
Onsdag 25. marts 2020 
Mødested: Helsingør St. på perro-
nen  
Mødetid: Kl. 9.20 
Togafgang: Kl. 9.38, vi sidder for-
rest i toget. På Østerport Station 
skifter vi til City Ring M3. Står af på 
Metrostation Gammel Strand og går 
ca. 400 m. til Christiansborg.                                                    
Hjemkomst: Ca. kl. 15.30  
 
Vi skal på besøg hos folketingsmed-
lem Henrik Møller, tidligere Helsin-
gør Byråd. Han venter os kl. 11.00 
og viser rundt i ca. 1 time.  
Derefter går vi i Snapstinget kl. 12, 
hvor der er bestilt 3 stk. smørrebrød 
samt 1 øl/vand pr. pers. Efter fro-
kost er der mulighed for at overvæ-
re ”Spørgetiden til minister” ca. kl.  
13.00 – 14.00 fra Folketingets tilhø-
rerloge. Turen er ikke egnet for 
gangbesværede.  

Turledere: Ann-Marie og Merete 
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Tur 4     Pris: 160 kr.  
 

Foredrag:  
Eva Maria Lassen-Munk 

 Jeg valgte livet tilbage! 
 
Fredag 27. marts 2020 
Mødested: Rundingen på Hamlet 
Mødetid: Kl. 9.45 
Slutter: Ca. kl. 13.30  
 
Vi begynder med at nyde en kop kaffe og 1 stk. wienerbrød. 
Derefter vil Eva Marie Lassen-Munk fortælle os om sit liv som narkoman og pro-
stitueret. 
Eva vil på en meget glad og livsbekræftende måde fortælle om, hvordan livet har 
været som stofmisbruger og prostitueret gennem 29 år, samt hvordan hun er 
blevet hjulpet med at komme ud af sit stofmisbrug, og hvordan hun indså, at det 
skulle være slut med sådan et liv. 
Der vil efter foredraget blive serveret 2 stk. smørrebrød samt 1 øl/vand. 

Turledere Vivian og Annette 
 
 
 
 
 
 
Tur 5     Pris: 350 kr.  
 

Det Kgl. Teater  
- bag om scenen 
 
Onsdag 15. april 20 
 
Mødested: Helsingør St. på perro-
nen  
Mødetid: Kl. 8.40 
Togafgang: Kl. 8.58. Vi sidder 
forrest i toget. Skifter på Nørreport 
til Metro til Kgs. Nytorv 
Hjemkomst: Ca. kl. 15 
 
Vi skal på opdagelse bag om scenen på Det Kongelige Teater, hvor vi skal ind-
snuse stemningen og atmosfæren i det gamle teater. Vi skal bag om scenen, 
hvor vi skal se, hvordan sceneteknikken samt kostume- og systuen arbejder.  
Vi vil ligeledes få et kig fra scenen og besøge Dronningens loge og private salo-
ner.  
Efter rundvisning går vi til restaurant Barock, Nyhavn 1, hvor vi spiser en fro-
kostbøf. Drikkevarer for egen regning.  
Turen er ikke egnet for gangbesværede 

Turledere: Ann-Marie og Annette  

Foto: Jens Lindhe, Det Kgl. Teater  
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Tur 6     Pris: 200 kr.  
 

Squaredance  
indenfor på Hamlet   
 
Fredag 24. april 2020 
Mødested: Rundingen på Hamlet 
Mødetid: Kl. 10 
Slutter: Efter frokost, ca. kl. 12.30 
 
Har du nogen sinde prøvet at danse squaredance?  
Denne amerikanske form for folkedans, hvor man danser parvis i formationer af 
fire par, kan få alle med - også dem, der mener, de ikke kan danse.   
En danseleder, kaldet en "caller", afgiver kommandoer i takt med musikken, og 
trinene er nemme at huske og hurtige at lære.   
Det er en folkelig danseform fra 1600-tallet, som har sine rødder i engelske og 
franske danse. Disse traditioner er udvandret til USA, hvor de stadig bliver vide-
reudviklet.  
Vi tror på, at det både kan blive en hyggelig og sjov formiddag med moderat mo-
tion.   
Vi begynder dagen med en kop kaffe med lidt sødt til. Vi slutter af med en let 
frokost bestående af to stykker smørrebrød samt én øl/vand.   
Turen er egnet for alle, der kan deltage i let dans i ca. 1 time.   

Turledere: Benna og Ann-Marie 
 
 
 

 
Tur 7 Pris: 115 kr.  
 

Modeopvisning med 
sommertøj i  
Helsingør hallen 
 
Tirsdag 5. maj 2020 
Mødested: Helsingør Hallens cafeteria 
Mødetid: Kl. 12.00  
Slutter: Ca. kl. 15 
 
Som tidligere år holder Turkontoret sin populæ-
re modeopvisning i Helsingør Hallens cafeteria 
’Café Ludus’, hvor Senior Shop vil vise alt det 
dejlige sommertøj.  
Vi begynder arrangementet med frokost samt 
kaffe og kage. Drikkevarer for egen regning. 
Turledere: Bente, Anne og Annette                      

Fotoet er fra opvisningen af vin-
tertøj i november. Det er turle-

derne, der er mannequiner. 
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Tur 8 Pris: 415 kr.  
 

Bustur til  
Gavnø Slot 
 
Torsdag 14. maj 2020 
Mødested: Busholdepladsen ved Jern-
banevej  
Mødetid: Kl. 8.45 
Hjemkomst: Ca. kl. 17 
 
Vi kører med egen bus til Gavnø Slot for 
at få en fantastisk historie om Gavnø og 
fortiden. 
Vi bliver guidet rundt på Gavnø Slot samt i slotskapellet og får en spændende 
historie om Gavnø. Historien fortæller, at Knud Thott blev dødsdømt under Sven-
skekrigen. 
Vi vil se Otto Thotts kæmpe maleriudstilling og få historien om, hvorfor Gavnø er 
skyld i, at vi i dag har det kongelige bibliotek. Den guidede tur tager ca. 1 time. 
Derefter vil vi spise på Café Tulipanen, hvor der vil blive serveret dagens sand-
wich og en øl/vand eller et glas vin samt kaffe med dagens kage. 
Vi kører hjem kl. 15 og vil være tilbage i Helsingør ca. kl. 17 
Turen er ikke egnet for gangbesværede 

Turledere: Vivian og Ann-Marie 
 
 
 
Tur 9 Pris: 460 kr.  
 

Bustur til  
Birkegårdens Haver 
 
Onsdag 27. maj 2020 
Mødested: Busholdepladsen ved Jern-
banevej  
Mødetid: Kl. 8.45 
Busafgang: Kl. 9.00 
Hjemkomst: Ca. kl. 18 
 
Vi kører med egen bus ad landevejen til 
Birkegårdens haver i Tågerup. Anlægget har 5 forskellige havetyper, hvor den 
japanske have er den største. I haven er der også dyr.  
Vi forventer at være fremme ca. kl. 11, hvorefter vi kan gå rundt i haven på 
egen hånd. Vi mødes til frokost kl. 12.30. Frokosten består af krydderstegt kam-
filet med ærter bonnefemme og små smørstegte kartofler. Drikkevarer er for 
egen regning. 
Efter frokosten vil Merry Sørensen holde et foredrag om haven. Derefter er der 
igen tid på egen hånd i haven, eller man kan besøge butik Liljen, inden der er 
busafgang ca. kl. 16.00. Turen er ikke egnet for gangbesværede. 

 Turledere: Merete og Anna Lise 
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Tur 10    Pris: 370 kr.  
 

Op og ned ad  
Superkilen på Nørrebro 
 
Tirsdag 9. juni 2020 
Mødested: Helsingør St. på perronen  
Mødetid: Kl. 9.00 
Togafgang: Kl. 9.18, vi sidder forrest i toget, 
skifter på Nørreport St. til bus 5C.                                                    
Hjemkomst: Ca. kl. 15.30  
 
Hvad laver et tandlægeskilt fra Qatar og et 
busstoppested fra Kazakhstan midt på Nørre-
bro? I forlængelse af vores tur til Nørrebro i 
august, (læs herom på side 12) tager vi nu 
rundt om jorden på Superkilen, Nørrebros farvestrålende byrum, hvor 57 lande er 
repræsenteret og afspejler mangfoldigheden i København N. Den lange kile fra 
Nørrebrogade til Tagensvej, forbi Nørrebrohallen, danner en helt unik ramme om 
sport, fællesskab og udeliv. På vores vandring nærstuderer vi de mange genstan-
de fra hele verden. 
På turen kommer vi også ind på lidt sporvognshistorie, hører om Ali, der bager 
60.000 fladbrød i sit bageri hver nat og om projektet ”Send flere krydderier” en 
Café i Nørrebrohallen.  
Efter rundturen tager vi bussen ned af Nørrebrogade til Ravnsborggade, hvor vi 
spiser frokost i Café Ravnsborg. Drikkevarer er for egen regning.  
Turen er ikke for gangbesværede.                           Turledere: Annette og Vivian 
 
 

Tur 11 Pris: 585 kr.               Revyen i Helsingør 
     - et strejf af vokseværk 
 
Torsdag 11. juni 2020 
Mødested: Industriforeningen,  Stengade 51, 
Helsingør 
Mødetid: Kl. 17.45 
Slutter: Det bestemmer man selv. 
 
Efter den forrygende start på Helsingør Revyen 
sidste år, bliver den opsat i ”Stri’en”, Industri-
foreningen i Stengade, som har rummet årtiers 
musik og enkelte tidligere Helsingør Revyer. 
Utraditionelt eller ej – revy skal der til - og 
Helsingør Revyen fortsætter i 2020. Hvis du så 
revyen i 2019, så kan du se frem til en endnu 
bedre, større, sjovere og mere moderne revy i 
2020. Revyen i Helsingør har nemlig fået vok-
seværk!  Samme medvirkende som sidste år. 
Aftenen starter med en velkomstdrink kl. 18, 
herefter serveres en 2 retters menu. Drikkeva-
rer er for egen regning.   

Turleder: Berit.      
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  Turkontoret fik 10 nye med-
lemmer på Aktivitetsmessen 
 
Turkontoret var på Aktivitetsmessen i oktober. 
Rigtig mange stoppede ved vores stand og fik det 
seneste nummer af Turbladet med efterårets og 
vinterens ture samt en god snak med os. 
Der var 10, der straks tegnede medlemskab, så 
nu er vi oppe på 265 medlemmer. Vi håber på at 
få flere medlemmer næste år, så fortæl om Tur-
kontorets ture til venner, naboer og familie. 

På fotoet ses vi i snak med en besøgende. Fra 
højre ses formand Flemming, Ann-Marie, Bente, 
Vivi og Annette. 

Lige efter sommerferien 
startede 2 nye frivillige 
Anna Lise og Merete, de 
passer kontoret tirsdag 
formiddag.  
Vi er 12 frivillige, der 
fordeler opgaverne i for-
eningen imellem os med 

at arrangere ture, passer kontortid, lave blad, 
regnskab og meget andet. Har du lyst til at ’lege’ 
med så kontakt os og hør nærmere. 

Tegn ANNONCE i Turbladet 
 
Det koster: 
Helside 185 x 130 mm 1.500 kr. 
Halvside   92 x 130 mm 1.000 kr. 
Tvær/høj   45 x 130 mm    500 kr. 
 
Layoutet sendes som jpg fil eller gif fil til: 
kontakt@turkontoret.dk 
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20. - 22. april 2020 besøger vi bl.a. Den Gamle By, 
Kunstmuseet ARoS, Væksthusene i Botanisk Have og 
Moesgaard Museum.  

 
PRIS: 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse 
kr.  3.955 kr. Enkeltværelsestillæg 
660 kr.  

 
Depositum på 1.000 kr. skal betales 
ved bestilling. Restbeløbet på 2.955 
kr. skal betales senest d. 25.2.2020. 
 
Dag 1  
Efter endt opsamling ved Jernbanevej ved busholdepladsen Helsingør station kø-
rer vi til Odden, hvorfra vi kl. 10:45 sejler til Århus. Vi kører først til Den Gamle 
By, hvor vi i Winekes kælder spiser en frokost bestående af en anretning på ler-
fad med postej med and, kalv og gris, fermenteret og tørret svinenakke, saltet 
og tørret okseindelår, spegepølse og røget ølpølse, serveres med hjemmekogt 
fedt med løg, urter, fedtegrever, sylte og rugbrød, inkl. 1 fadøl og snaps samt 
kaffe og sødt.  
Efter denne frokost er der mulighed for på egen hånd at opleve Den Gamle By, 
som består af 75 historiske huse fra hele Danmark. Her skal vi se fortidens men-
nesker, deres stuer og køkkener samt dufte deres haver. Museet fortæller dan-
markshistorien fra Christian IVs tid helt op til 1974. Sidst på eftermiddagen kører 
vi til vort hotel, hvor vi bliver indkvarteret. Middag på hotellet.  

 
Dag 2  
Morgenmad på hotellet. Vi starter dagen på ARoS, der 
med sine 20.700 m2 fordelt over 10 etager er ét af 
Nordeuropas største kunstmuseer. ARoS råder bl.a. 
over landets fineste samling af danske modernister og 
over verdens største Per Kirkeby-samling. På museet 
er der en restaurant, hvor vi skal have Køkkenets fro-
kosttallerken, bestående af 3 små retter. Drikkevarer 
for egen regning. 

Eftermiddagen tilbringer vi 
i Væksthusene i Botanisk 
Have. Her midt i centrum 
af byen kan man tage en 
stille slentretur gennem 
husenes fire klimazoner og 
nyde naturens skønhed. 
Eller man kan gå på opda-
gelse efter lærerige histori-

 

REJSE: 3 dages bustur til Aarhus  
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er om planter og blomster og få et indblik i, hvordan vi mennesker påvirker og 
bruger naturen som aldrig før. Vi er tilbage på hotellet sidst på eftermiddagen. Vi 
spiser middag på hotellet.  
  
Dag 3  
Morgenmad på hotellet og tjek ud. 
Vi kører til Moesgaard, hvor vi un-
dervejs ser Marselisborg Slot ude-
fra. På Moesgaard skal vi se på 
menneskets udvikling over flere 
millioner år og opleve menneskeli-
vet, som det blev levet i bronzeal-
deren, jernalderen og vikingetiden. 
Ligeledes kan vi gå på opdagelse i 
en udstilling, der viser, hvordan de 
døde lever videre i forskellige kul-
turer, og hvordan forholdet mellem 
levende og døde opleves og erfa-
res. Kl. 15 sejler vi tilbage til Sjæl-
land, der er mulighed for at købe 
frokost ombord for egen regning. Herefter kører vi retur til opsamlingsstedet.  
 
Teknisk rejsearrangør, Ørslev Rejser, tager forbehold for programændringer. 
 
Prisen inkluderer: 

• Bustransport i 4* turistbus  

• 2 x overnatninger og 2 x morgenbuffet og 2 x middag på hotellet  

• Entré til Den Gamle By 

• 1 x frokost + 1 genstand og 1 snaps  

• Entré til ARoS  

• 1 x frokosttallerken  

• Entré til Moesgaard Museum  

• Obligatorisk bidrag til Rejsegarantifonden og  

• EU særmoms for rejsebureauer 

• 1 chauffør, jf. køre-/hviletidsbestemmelserne  

• Mulighed for at købe kaffe i 
bussen til 5 kr. pr. kop. 

 
Hotel: 
Scandic The Mayor, Banegårdsplad-
sen 14, 8000 Århus.  
Hotellet ligger 120 m fra Århus Ho-
vedbanegård. Samtlige værelser har 
skrivebord og fladskærms-tv med 
satellitkanaler. Badeværelset har bru-
ser og hårtørrer. Mayor Hotel har en 
døgnåben reception. 
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Gode oplevelser fra Turkontorets ture 

Kirkegård, kebab og  
Superkilen på Nørrebro 

 
I august måned var vi på en spændende tur 
til Nørrebro.  
 
Vi startede på Assistens Kirkegård, hvor mange 
kendte og ukendte er begravet. Man prøver at 
beholde de gamle grave, som folk stadig besø-
ger. Af de mange kendte, som er begravet der, 
kan nævnes H.C. Andersen, Dan Turell, Hans 
Scherfig, Etta Cameron, Natasha og mange flere.  
Vi fik nogle spændende historier om kirkegården, 
der blev oprettet i 1760, fordi det kneb med 
pladsen på kirkegårdene inden for de københavn-
ske volde. 
En af historierne var om en ung rig enke, som 
var blevet begravet levende med alle sine smyk-
ker på. Historien siger, at en ung mand åbnede 
graven for at stjæle smykkerne, men opdagede 
så, at hun begyndte at trække vejret. Hvad gjor-
de han så, jo han kvalte hende og stjal smykker-
ne. Lige midt i historien kom der et stort torden-
brag fra himmelen, og det begyndte at regne. 
Det gjorde ikke historien mindre uhyggelig. 
Kirkegården bliver også brugt som gennemkørsel 
af cykler, udflugtssted og solbadning om somme-
ren af unge som gamle. 
Tak for jeres rolige måde at tackle både regn og 
torden på. I var simpelt hen klar med regnfrakker 
og paraplyer, så turen kunne fortsætte. 
Turen gik videre til Jægersborggade, hvor solen 
begyndte at skinne igen. Gaden er blevet en af 
byens mest hippe gader med kunsthåndværk og 
gourmet. Vi hørte historier om boligerne og butik-
kerne. Gaden er brostensbelagt og en af de få 
gader i København, der fremstår i sin originale 
opbygning. De fleste af gadens ejendomme blev i 
1993 til andelsboliger, og kun få opgange er sta-
dig i privat eje. Vi blev inviteret ned i en kælder-
butik, hvor de fremstiller de lækreste karameller, og der var smagsprøver til alle. 
Vi fortsatte videre ad den grønne sti med gå- og cykelstier, grønne områder og 
legepladser. En oase, hvor alle kan hygge og slappe af. Et skønt sted, hvor man 
ser, hvad Nørrebro også er. 
Vi spiste på Cafe Castro, et hyggeligt sted med mange billeder af Castro over det 
hele, mest fra hans unge dage. Så var en dejlig dag gået, og vi vendte hjemad. 

 Hilsen fra Annette 
 
Vi blev så begejstrede, at vi til juni drager til Superkilen igen - ny Tur 10.  
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Gode oplevelser fra Turkontorets ture 

Så Diakonissestiftelsen og hørte om diakonis-
sernes liv gennem tiden 
 
I september 2019 gik turen til Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. 
 
Vi fik en guidet rundvisning, hvor vi 
fik fortalt om historien bag Diako-
nissestiftelsen og diakonissernes liv 
op gennem tiden. Vi så den spæn-
dende arkitektur, både de 150 år 
gamle bygninger, men også de nye 
mere moderne bygninger, der er 
tilknyttet Stiftelsen. 
 
I Alterbrødsbageriet fik vi fortalt, 
hvordan oblaterne blev fremstillet i 
gamle dage, og vi så hvordan de 
bliver fremstillet maskinelt i dag. 
Det overraskede mange af os, at 
Diakonissestiftelsens Alterbrødsba-
geri fremstiller samtlige oblater til 
alle kirker i Danmark. 
Vi sluttede dagen med en lækker buffet i Stiftelsens café. 

Hilsen fra Ann-Marie 

  

I Roskilde så vi domkirken og gravkapellerne 
 
I oktober var vi sammen med 
25 deltagere på en dejlig tur til 
Roskilde. 
 
Efter et par timer på egen hånd 
spiste vi en lækker frokostplatte på 
den hyggelige restaurant Rådhus-
kælderen, tæt ved Roskilde Dom-
kirke. 
 
Herefter fik vi en guidet rundvis-
ning i Domkirken, hvor vi bl.a. så 
de kongelige gravkapeller og en 
miniature af Dronning Margrethes 
gravmæle. Gravmælet er designet 
af Bjørn Nørgaard. 
 
Efter en dejlig dag kørte vi med bussen tilbage til Helsingør. 

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

 

 Bestillingskupon februar - maj 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 mandag 16. januar 2020 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.  

TURE: Alene Ægtepar +Gæst    Antal i alt 
 
Tur 0: Årskontingent 2020   ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 1: Skibsklarerergaarden, Helsingør ___ ___ ___ ______ 
         
Tur 2: Søfartsmuseet - Kløvedal ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 3: Folketinget & Snapstinget ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 4: Foredrag: Eva Maria Lassen-Munk ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 5: Bagom Det Kongelige Teater ___ ___ ___ ______  
 
Tur 6: Squaredance på Hamlet ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 7: Modeopvisning  ___ ___ ___ ______  
 
Tur 8: Gavnø Slot, bustur ___ ___ ___ _____ 
 
Tur 9: Birkegårdens haver, bustur ___ ___ ___ ______  
 
Tur 10: Superkilen og Nørrebro  ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 11: Revyen i Helsingør  ___ ___ ___ ______ 
 
Bus-rejsen til Århus, 20.–22. april  ___ ___ ___ ______ 
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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  

Vi var på en 
guidet rundtur 
med Helsingør  
Fortællinger 
 
I oktober var vi en flok 
friske pensionister fra 
Turkontoret, der var på 
guidet rundvisning i Hel-
singør, under navnet Hel-
singør Fortællinger. 
 
Vi startede med at spise 
lækkert, frisksmurt smørre-
brød på restaurant Køben-
havner'en. Et sted flere al-
drig havde været. Det var jo 
et værtshus, og ja, det er det også.  
Men meget hyggeligt.  
 
Vores fortæller André Andersen mødte os efter 
frokost, og så startede fortællingerne fra Helsin-
gør i gammel tid og frem. Vi så de forskellige 
vægmalerier, gamle steder i byen, om aben der 
skar hovedet af sig selv, og vi var i Sct. Mariæ 
kirke og høre om munkene og de fattige kvinder, 
der havde boet der. 
André er fortæller - ikke historiker, så vi fik nogle 
billige grin ind i mellem, krydret med både sande 
og usande historier om Helsingør fra Sundtoldsti-
den og frem. 
Vejret holdt tørt, med en frisk vind fra Øresund - 
sådan er der så meget! 

Hilsen fra Ann-Marie 


