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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 og Corona 
 

Den 12. april 2020 
 
Kære Turkontorets medlemmer 
 
Vi håber, at I og jeres familier har det godt.  
Før Coronaen slog til, var vi godt i gang med årets ture.  
Vi har siden måttet aflyse ture og Aarhus-rejsen, foreløbig 
frem til 10. maj 2020. Medlemmerne har fået/får deres 
penge retur ved aflysninger. 
Vores frivillige havde også nået at planlægge disse 9 nye 
ture og en ny rejse til Sort Sol, som nu præsenteres i dette blad. 
 
Hvorfor udsender vi Turbladet?  
Svaret er enkelt: Vi vil så gerne have noget at komme tilbage til, når det igen 
bliver muligt. Det vides dags dato ikke, hvad der sker efter 10. maj, så vi ved 
ikke, hvor mange af de planlagte ture og disse nye ture, der kan gennemføres på 
de angivne datoer og med samme indhold.  
Men ved at bestille de nye ture, får vi en viden om jeres interesser og ’noget at 
arbejde videre med’ - så Turkontorets virke kan komme tilbage, når det bliver 
muligt.  
 
Så bestil, men betal ikke! 
Er man interesseret i nogle eller flere af de nye ture, kan de bestilles over nettet 
på www.turkontoret.dk fra 24. april 2020 eller læg bestillingskuponen fra side 14 
i postkassen ved kontoret. Men man skal ikke betale for turene - kun bestille.  
Så vender vi tilbage til jer om betaling - eventuelt helt nye datoer, hvis der går 
tid, før vi må og kan igen.  
 
Kontoret er lukket, men telefonen besvares onsdage kl. 10-12 
Vi følger de officielle retningslinjer. Foreløbig holder selve kontoret på Hamlet 
helt lukket frem til 10. maj. Vi besvarer telefonen onsdage mellem kl. 10-12.  
Vi vil holde jer orienteret via hjemmesiden www.turkontoret.dk, breve eller op-
slag på døren ind til kontoret. 
Turkontoret er taknemlig for jeres støtte. Turkontoret er afhængig af, at I bliver 
ved med at støtte op om vores arrangementer. 
 
Med kærlig hilsen  
Formand Flemming Freydberg 
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Tur 15 Pris: 350 kr.  
 

Louisiana i Humlebæk:  
Per Kirkeby - Bronze 
 
Tirsdag 19. maj 2020 
Mødested: Busholdepladsen ved Jernbanevej. 
Bus 388 kører til stoppested nær restauranten. 
Mødetid: Kl. 12.00   
Slut: Turen slutter ca. 14.45 på museet. Man 
kan så enten blive og selv kigge videre, eller føl-
ges op til Bus 388, der kører til Helsingør. 
 
Vi starter på Restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk, 
hvor vi får serveret dagens ret. Drikkevarer er for egen regning. 
Kl. 14 får vi en guidet rundvisning på Louisiana. Vi skal høre om Per Kirkebys 
samlede præsentation af bronzer. Bronzerne omhandler Jord & sjæl, Mørke & 
erotik, Tyngde & lethed i samspil med klassikere som Rodin og Giacometti. I 
samspil med malerier og tegninger vil udstillingen også have fokus på kunstne-
rens arbejde med figur og rum. Louisianas samling rummer værker helt fra be-
gyndelsen af Kirkebys kunstneriske løbebane og frem til Kirkebys allersidste år.   
Rundvisningen varer ca. 45 minutter, hvorefter der er mulighed for, på egen 
hånd, at se nærmere på udstillingen samt de øvrige udstillinger bl.a. japanske 
Tetsumi Kudo og Anupama Kundoo. Turen er egnet for alle, der kan gå ca. 600 
m fra restauranten til museet samt gå rundt på museet. 

Turleder: Merete. 
 
 
Tur 16     Pris: 150 kr.  
 

Senior golf  
i Helsingør Golf Club 
 
Tirsdag 16. juni 2020 
Mødested: Helsingør Golf Club, Gl. Hellebækvej 
73, 3000 Helsingør 
Mødetid: Kl. 9.20 
Slutter: Ca. kl. 15.45 
 
Hvorfor skulle jeg begynde at spille golf? 
Golf er et socialt spil – man spiller typisk med andre – golf kan spilles i alle aldre 
og i al slags vejr – man behøver ikke en fast makker eller en fast tid – nybegyn-
dere kan dyste mod dygtige spillere pga. handicapsystemet. 
 
Vi starter kl.9.30 med en kop kaffe. 
Kl. 10.00 Vi prøver 3 typer golfslag og låner udstyr af golfklubben.  
Kl. 12.00 Frokost med 3 håndmadder og 1 øl/vand eller 1 gl. vin 
Kl. 13.30 Introduktion af Helsingør Golf Club 
Kl. 14.00 Vi prøver kræfter med Par 3 banen 
Kl. 15.30 Afslutning 
Turen er ikke egnet for gangbesværede. Vi kan være 10 på holdet. 

Turleder: Anne 
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Tur 17     Pris: 320 kr.  
 

Fredensborg Slot  
og slotshaven 
  
Mandag 29. juni 2020 
 
Mødested: Helsingør Station – Lille 
Nord 
Mødetid: Kl. 9.35 
Togafgang: Kl. 9.51 
Hjemkomst: Ca. kl. 15 
 
Vi tager med Lille Nord til Fredensborg Station, herfra er der en lille gåtur op til 
slottet. 
Vi vil derefter få en rundvisning på Fredensborg Slot, hvilket omfatter 45 minut-
ter på slottet, inkl. Slotskirken, samt en rundtur i slotshaven inkl. Urtehaven og 
Orangeriet, denne rundtur vil også være på ca. 45 minutter. Rundvisningerne vil 
være i forlængelse af hinanden med to forskellige guider. 
Efter vi har været på Fredensborg Slot, skal vi spise kl. 13 på restaurant Ciao, 
som ligger i gågaden, Christopher Boecksvej 1. Menuen er dansk bøf med spejl-
æg, kartofler og rødvinssovs. Dertil er der en genstand pr. pers. enten øl/vand. 

Turledere: Vivian og Ann-Marie     
 

 
 
Tur 18     Pris: 350 kr.  
 

Mosede Fort 
  
Torsdag 6. august 2020 
 
Mødested: Helsingør St. på perro-
nen  
Mødetid: Kl. 9.00 
Togafgang: Kl. 9.15. Vi sidder 
forrest i toget. Skifter til S-tog A 
mod Solrød Strand. 
Hjemkomst: Ca. kl. 16 
 
Rundvisning i udstillingen ”På kanten af krig – neutralitet mellem krig og vel-
færd” starter kl. 11.00. 
Rejs 100 år tilbage i tiden, hvor verdenskrigen raser rundt om Danmark. Gå på 
opdagelse i de mange overraskende historier og bliv suget ind i en tid, hvor Dan-
mark er på kanten af krig.  
Danmark må kæmpe for sin neutralitet og for ikke at blive revet med i krig. Der 
bliver gravet skyttegrave, lagt miner ud og ydet humanitær indsats. Den danske 
velfærdsstat bliver født, og politikerne griber ind for at holde befolkningen sam-
let, alt imens gullaschbaroner tjener styrtende med penge på krigen. 
Vi skal efter rundvisningen spise kl. 12.30 på Jenners Seaside, hvor vi får en let 
anretning med en lille genstand, øl, vin eller sodavand samt kaffe. 

Turledere: Vivian og Anna Lise 



5 

 

Tur 19     Pris: 225 kr.  
 

Se Vesterbro med Poul Kragelund 
  
Tirsdag 11. august 2020 
 
Mødested: Helsingør St. på perronen  
Mødetid: Kl. 9.20 
Togafgang: Kl. 9.35. Vi sidder bagerst i toget. 
Hjemkomst: Ca. kl. 15.30 
 
Vi tager på vandring på Vesterbro med forfatter og fortæl-
ler Poul Kragelund, Humlebæk. Han fortæller om de ste-
der, personer og begivenheder, der har betydet mest for 
bydelen. Vi begynder i Istedgade, Mændenes hjem, fixe-
rummet “Skyen”, over Halmtorvet med Onkel Dannys 
Plads. Et stop på den hyggelige Freddys bar, hvor vi kan 
købe en kop kaffe (ikke med i turens pris) og låne toilet-
tet. Herefter fortsætter turen og slutter i Tove Ditlevsens 
legendariske baggård. Vandringen vil tage i alt ca. 2 ti-
mer. Derefter fortsætter vi til Jensens Bøfhus på Vester-
brogade, hvor vi får en god frokostbøf. Drikkevarer for 
egen regning. Husk godt fodtøj. Turen er ikke egnet for 
gangbesværede.                         
                                   Turledere: Ann-Marie og Annette 
 
 
Tur 20     Pris: 265 kr.  
 

Synagogen og rundt i 
det jødiske kvarter i Kbh. 
  
Onsdag 19. august 2020 
 
Mødested: Helsingør St. på perronen  
Mødetid: Kl. 9.15 
Togafgang: Kl. 9.35. Vi sidder forrest i toget. 
Hjemkomst: Ca. kl. 16 
 
Vi møder vores guide ved Synagogen i Krystalgade, hvor vi kommer ind og får 
fortalt om livet i Synagogen og det jødiske liv. Herefter går vi rundt i kvarteret, 
hvor vi bl.a. hører om jødiske personligheder, der har haft betydning for det dan-
ske samfund. Vi kommer forbi Trinitatis Kirken, hvor jøderne gemte torarullerne 
under krigen, ligesom vi får fortalt om redningen af jøder under krigen. Vi kom-
mer ind i Regensens gård, hvorfra vi kan se den hebraiske indskrift på Runde-
tårn. Vi får endvidere fortalt om Martin Luthers forsøg på at tvangskonvertere 
jøderne. Og så kommer vi naturligvis ind på terrorangrebet og snublestenene. 
NB: Alle deltagere skal medbringe ID med billede, af hensyn til sikkerhe-
den i Synagogen. 
Efter turen får vi 3 stykker smørrebrød på Café Halvvejen i Krystalgade. Drikke-
varer er for egen regning. Turen er ikke egnet for gangbesværede.  

Turledere: Anna Lise og Ann-Marie 
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Tur 21     Pris: 360 kr.  
 

Peter Beier Chokolade 
 
Torsdag 27. august 2020 
Mødested: Peter Beier, Ørsholtvej 35, Gurre, 
3000 Helsingør 
Bus 390R går fra Helsingør st. og tager ca. en 
halv time. Man skal så gå 1,4 km. til Godset.  
Mødetid: Kl. 9.45 på Ørsholt Gods 
Slutter: Ca. kl. 13 i Gurre 
 

Vi skal på et spændende besøg hos chokolatier 
Peter Beier. Virksomheden ligger helt naturskønt 
på Ørsholt Gods, hvor de prisbelønnede og hånd-
lavede chokolader fremstilles.  
Peter Beier giver os en rundtur i chokolade-
fabrikationen, hvor vi ser chokolade-fremstillin-
gen og smager på chokoladen. Vi kommer også 
til at se is-fremstillingen og smage på denne.  
Herefter holder Peter Beier et foredrag i virksom-
hedens undervisningslokale.               

Turleder: Flemming 
 

 
 
Tur 22     Pris: 340 kr.  
 

Nationalmuseet:  
"Mød Vikingerne" 
  
Onsdag 9. september 2020 
 
Mødested: Helsingør St. på 
perronen  
Mødetid: Kl. 10.20 
Togafgang: Kl. 10.35. Vi sid-
der bagerst i toget. Skifter på 
Hovedbanen til bus 2A 
Hjemkomst: Ca. kl. 17 
 
Vi starter på Restaurant Katz, hvor vi får serveret en lækker Pariserbøf. Drikke-
varer er for egen regning. 
Kl. 14 er der bestilt en guidet rundvisning på Nationalmuseets udstilling "Mød 
Vikingerne". Her finder vi vikingetidens største skatte. Det særlige ved denne nye 
udstilling er, at skattene ikke står alene. Udstillingen er suppleret med Jim Lyng-
vilds værker, så omkring skattene bliver vi mødt af  krigere, skjoldmøer, vølver 
og bersærkere. "Vikinge-hypen" har for længst overskredet Skandinaviens græn-
ser, men hvad ved vi egentlig om tiden for 1.000 år siden? Hvad er myte, og 
hvad er virkelighed, og hvor går grænsen mellem fakta og fiktion. Får vi måske 
nogle svar på dette? Turen er ikke egnet for gangbesværede. 

Turledere: Anna Lise og Berit 
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Tur 23 Pris: 245 kr.  
 

Klampenborg Galopbane, 
stalde og væddeløb 
 
Lørdag 19. september 2020 
Mødested: Bus 388, Helsingør Busholde-
plads. For at sikre plads i bussen anbefaler 
vi alle at stige på i Helsingør.  
Mødetid: Kl. 10.15 
Busafgang: Kl.10.28  Bussen stopper lige 
ved Galopbanen 
Hjemkomst: Ca. kl. 16 
 
Tag med på et spændende besøg på Klam-
penborg Galopbane. Er du til hestevædde-
løb, eller bare nysgerrig? Har du hørt om 
Galopbanen i Klampenborg, men aldrig væ-
ret der? Så har du chancen nu! 
Vi skal mødes med rundviseren ved indgan-
gen nærmest Padock’en, der hvor hestene 
vises frem. Vi kommer til at se og høre om 
de forskellige funktionen på den 110 år gammel bane. Vi bliver taget med rundt 
til staldene, får lov at se starten af et løb fra inderkredsen, og meget mere. 
Vi skal selvfølgelig også prøve at spille, så tag en 50’er eller 100 kr. med. Det er 
selvfølgelig frivilligt. 
Vi spiser i restauranten på galopbanen, hvor der serveres 2 stk. smørrebrød. 
Drikkevarer for egen regning.  
HUSK godt fodtøj. Turen er ikke egnet for gangbesværede. 

Turledere Ann-Marie og Christian  

 

Bestil gerne dine ture snarest muligt 
 
Det har stor betydning, at I bestiller jeres ture, for derved får vi en viden om 
jeres interesse for turene. Så kan vi planlægge videre derefter. 
 
Du kan bestille turene via vor webshop på www.turkontoret.dk fra den 24. april 
2020 eller ved at aflevere kuponen (fra side 14) i postkassen ude foran Turkon-
toret. 
 
Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk også at bestille kontingentet for 2020 
samtidigt med, at du bestiller de nye ture.  
 
 
Vi vender tilbage vedr. betaling af de bestilte ture.   
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  BUSREJSE: 3 dage til Sort Sol i Sønderjylland 

Fra 30. september – 2. oktober 2020 tager vi på en  
3 dages busrejse til ”Sort Sol” i Sønderjylland 

 
PRIS: 
Pris pr. person i delt dobbeltværelse 2.395 kr. Enkeltværelsestillæg 200 kr.  
Hele beløbet betales ved tilmelding. 
 
 
Onsdag den 30. september 2020 
Mødested: Busparkeringen i Helsingør på Jernbanevej.  
Mødetid: Kl. 07.45 
 
Vi kører mod Sønderjylland og videre 
til Flensborg by, hvor der er ophold i 
ca. 2,5 time. Der vil være mulighed  
for indkøb hos Fleggaard, inden vi 
kører til Hotel Landhaus Smaga lidt 
uden for Flensborg, hvor vi får to 
overnatninger. 
 
Torsdag den 1. oktober 2020  
Efter morgenmad tager vi på Marsk 
Safari, en guidet tur i marsklandet.  
 

Vi skal også på besøg hos Højer Pøl-
ser, og derefter kører vi til Schacken-
borg Slot, hvor vi bliver vist rundt i 
slotsparken. Herefter spiser vi en let 
frokost på Schackenborg Slotskro i 
Møgeltønder. 
Senere skal vi spise suppe på Land-
haus Smaga, hvorefter vi kører til 

Hotel Landhaus Smaga  
ved Flensborg. 

Vi ser Schackenborg Slotspark 
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Sort Sol udflugten med lokal guide. Tilbage på 
hotellet serveres der sen aftensmad. 
 
Fredag den 2. oktober 2020  
Vi pakker bussen efter morgenmaden og kører 
mod Tvillinggården i Båring på Fyn. Her får vi en 
lille rundvisning, hvorefter der serveres frokost 
samt en kop kaffe. 
Efter frokosten kører vi mod Helsingør. 
Hjemkomst ca. ved 17-18 tiden.  
 
 
Teknisk rejsearrangør: Adrian Turistfart A/S, 
der er medlem af Rejsegarantifonden.    
 
Drikkevarer på hele turen er for egen regning. 
 
HUSK dit pas samt varmt og vindtæt tøj og 
passende fodtøj til Sort Sol udflugten. 
 
Turen gennemføres ved 28 tilmeldte personer.  

Turleder: Flemming Freydberg  

Tegn ANNONCE i Turbladet 
 
Priser: 
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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Vi besøgte Aller Media på Havreholmen 
 
Søndag den 19. November 2019 var et 
hold gæster fra Turkontoret i Helsingør 
på besøg på Aller Media på Havrehol-
men. 
 
Lige bag Fisketorvet ligger den smukke byg-
ning med sin specielle arkitektur og flotte 
indretning. 
Vi blev modtaget af lokalhistoriker Kjeld 
Damgaard, sekretariatschef hos Aller Media 

A/S. Han 
brugte vel-
villigt en 
søndag 
formiddag på at vise bygningen, dens arkitek-
tur samt fortælle om koncernen. 
Aller blev grundlagt i 1873 af Carl Aller og hu-
stru Laura. Her startede man med at udgive 
Nordisk Mønster Tidende, der senere blev til 
Femina. I 1877 udgav man det første nummer 
af illustreret Familie Journal, og hurtigt udgav 
koncernen blade både til Norge og Sverige.  
Aller ejes af en fond, og familien, med Bettina 
Aller i spidsen, ejer over 50%. Ud over de 
nævnte 2 blade udgiver Aller  ugebladene Se 
og Hør, Ude og hjemme, Billedbladet og Søn-
dag. Herudover udgives der en række magasi-
ner. 
Vi blev vist rundt i de forskellige lokaler og så 
arkitekturen i bygningen, der ender ud i en 
spids, der ligner stævnen på et skib. 
I midten hænger en mobile af det, vi troede 
var lamper, men det er en vejrstation, der skif-
ter farve alt efter vejret uden for.  
Vi fik lov til at betræde det nuværende besty-
relseslokale, og derefter fik vi lov til at se det 
“gamle” bestyrelseslokale, der er beskyttet 
mod tidens tand. Der er altid den samme tem-
peratur i rummet, da de træsorter, der er 
brugt til møbler, er ret unikke 
Efter rundturen gik vi over på Fisketorvet, hvor 
der var bestilt stor frokostbuffet på Restaurant 
Dalle Valle. 
Alle vores gæster gav udtryk for, at det havde 
været en interessant rundvisning. 

Hilsen fra Ann-Marie 

 

Gode oplevelser fra Turkontorets ture 
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Strandborg i Helsingør er bare "ren hygge" 
 
Vi havde en rigtig dejlig dag på 
Strandborg d. 5. februar 2020, hvor 
vores medlemmer hyggede sig.  
 
Der blev serveret smørrebrød, øl og snaps 
til frokost. Derefter satte Tina kaffe og 
småkager på bordet. Tina ejer Strandborg 
sammen med sin broder. Tina indleder 
altid vores dag med at fortælle om 
Strandborgs historie, og den strækker sig 
langt tilbage i tiden.    
 
Danseskoene kridtet 
Efter maden blev "danseskoene kridtet". 
Spillemanden spiller op til dans, og danse-
gulvet blev hurtigt fyldt op.  Det er bare 
så hyggeligt og stemningen er god.  Pri-
serne på drikkevarer er "rimelige" på 
Strandborg, så der bliver hentet "lidt til 
ganen" efter et par danse.  
Når der er pause i musikken, så hygger 

man med de andre deltagere, og snakken 
går.  
  
Tre deltagere over 90 år - så sejt 
I år havde vi ikke mindre end TRE delta-
gere, der er over 90 ÅR, det er bare så 
"sejt". 
Det er blevet en tradition at komme på 
Strandborg, og nu har deltagerne "lagt op 
til", at vi skal derned en ekstra gang om 
året, Det bliver så om efteråret. Det ar-
bejder jeg på at få gennemført.  
Efter "dagens motion" med dans og snak, 
sluttede vi en dejlig dag ved ca. 16.30-
tiden.  
Tak for endnu en herlig tur til Strandborg. 

Hilsen Annette 

 

Gode oplevelser fra Turkontorets ture 
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Gode oplevelser fra Turkontorets ture 

Nostalgiske medlemmer på 
Bank- og Sparekassemuseet  

 
Turkontoret tog med 22 gæster til Christianshavn 
d. 19. februar 2020, hvor vi besøgte Bank og Spa-
rekassemuseet samt så kælderen, hvor Heerings 
gamle sherry fade blev opbevaret. 
 
Der var 2 udstillinger i huset, så vi fik bonus 
ud af det 
Vi fik set, hvordan bankverdenen var i starten af 
det 19. århundrede, og vi så Privatbanernes første 
direktør C.F. Tietgens kontor. Den gamle bank-
skranke medvirkede i Matador og stod i Korsbæk 
Bank. 
 
Flere medlemmer fra bankverdenen 
Der var meget at kigge på, og det var lidt sjovt, 
fordi flere af gæsterne selv havde stået i lære i 
bankverden. Genkendelsens glæde var stor over at 
gense elevtidens dengang "moderne" maskiner, 
som var længe, før vores EDB blev hverdag. 
Ud over udstillingen om banken, var der en udstil-
ling om Christianshavns tilblivelse. 
Fortalt med flotte plancher og udklædte dukker 
med datidens tøj! Et hyggeligt sted. 
Efter besøget fik vi frokost på Café Oven Vande. 
En hyggelig tur, hvor vi var forskånet for det vær-
ste regnvejr. 

Hilsen Ann-Marie Elsrud, der var turleder 
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Gode oplevelser fra Turkontorets ture 

Spændende at høre 
om Øresundstolden  
 
 
Torsdag d. 27. februar 2020 var 
vi på en guidet rundvisning på 
museet Skibsklarerergården i 
Helsingør.  
 
Her hørte vi om Øresundstolden, 
der blev indført af Kong Erik af 
Pommern i 1429. Guiden fortalte 
om tolden, der var en betydelig 
indtægtskilde for Kongen.  
I begyndelsen betalte ethvert skib 
for at sejle igennem Øresund, men 
senere blev der tillagt nye told og 
afgifter, f.eks. skriverpenge til tol-
deren, lastetold og fyrpenge. Skibs-
klarereren tjente gode penge på at 
udføre fortoldningen.  
 
Kaptajnernes Skipperstue 
Foruden en skibsproviantering var 
der også Skipperstuen. Her var det 
kun kaptajnerne fra skibene, der 
måtte komme og få servering og 
drikkevarer.  
Journalister kunne sidde på bænkene ved vinduet og skrive om historierne fra 
den store verden. Øresundstolden blev ophævet i 1857.  
Bag skipperstuen og forretningen var kontoret, hvor vi også så et eksemplar af 
en regnskabsprotokol fra Øresundstolden. Skibsklarererfamilien boede ovenpå, 
hvor man nu har indrettet stuerne som i 1800 tallet.  
 
Efter en spændende fortælling, sagde vi tusind tak til guiden og farvel og tak for 
i dag. 
 

Hilsen fra Anna Lise, turleder 

 



14 

 

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

 

 Bestillingskupon maj - september 2020 

Hvis du ikke bestiller dine ture via webshoppen fra den 24. april 2020, kan du 
bruge denne bestillingskupon. Aflever kuponen hurtigst muligt på Turkontoret, 
du kan evt. lægge den i postkassen i mellemgangen. Vi vender tilbage vedrøren-
de betalingen. 
 

Turkontoret ordner billetter i den rækkefølge, vi modtager bestillinger via hjem-
mesiden eller bladkuponer. 

TURE: Alene Ægtepar +Gæst    Antal i alt 
 
Tur 00: Årskontingent 2020   ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 15: Louisiana, Per Kirkeby, bronze  ___ ___ ___ ______ 
         
Tur 16: Senior golf i Helsingør Golf Club ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 17: Fredensborg Slot og slotshaven ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 18: Mosede Fort ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 19: Vesterbro vandring ___ ___ ___ ______  
 
Tur 20: Synagogen og jødiske kvarter ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 21: Peter Beier Chokolade og is  ___ ___ ___ ______  
 
Tur 22: Nationalmuseet, Mød Vikingerne ___ ___ ___ ______ 
 
Tur 23: Klampenborg Galopbane ___ ___ ___ ______  
 
Tur 24: Bus-rejsen til Sort Sol   ___ ___ ___ ______ 
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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 generalforsamling var velbesøgt 
 
52 medlemmer mødte den 31. januar 2020 til en helt igennem god gene-
ralforsamling, hvor formanden Flemming Freydberg også havde 82 års 
fødselsdag. 
 
I 2019 var medlemstallet steget med 20 til 304 medlemmer, så sidste års forhø-
jelse af kontingentstigningen fra 150 kr. til 200 kr. havde ikke skræmt mange 
væk. Formanden fortalte også, at over halvdelen nu køber deres ture via hjem-
mesiden turkontoret.dk, men vi vil fortsat udgive Turbladet 3 gange om året, så 
de ikke-edb-kyndige kan bestille via blanketten i bladet. 
Kasserer Karljohan Larsen fortalte om overskud i 2019 og bl.a. om, at i gennem-
snit deltager hvert medlem 2½ gang årligt i en af Turkontoret ture eller rejser. 
Alle blev genvalgt til posterne, dog blev Kristian Rimmen nyvalgt til revisor, idet 
foreningens revisor Torben Andersen var død i efteråret, æret være hans minde.  
Man kan læse det officielle referat på www.turkontoret.dk 

Jytte Mejnholt fik som dirigent ledt os godt 
igennem generalforsamlingen. Foreningens seje frivillige. 


