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TURKONTORET . Kronborgvej 1A . 3000 Helsingør . Telefon 4976 3000
Åbent: Mandag – torsdag kl. 10 - 12 . Mail: kontakt@turkontoret.dk . Web: www.turkontoret.dk
Bank: Spar Nord / registreringsnummer 9056 / kontonummer 458 465 0813. 
Redaktion: Ansvarshavende: Formand Flemming Freydberg. Layout: tegneboxen.dk 
Turbladet udkommer 3 gange årligt. 

Bestil eller køb dine ture hurtigst muligt
Det har stor betydning for os, at du køber 
eller bestiller dine ture hurtigst muligt, så 
vi kan registrere interessen for turene. Hvis 
der er stor tilslutning til en tur, kan vi måske 
udvide med en ekstra. 

Hvis der ikke er nok tilslutning til en tur, må 
vi aflyse eller ændre den af økonomiske  
årsager. Aflyses en tur, får du besked samt 
det indbetalte beløb retur.
 

Hvis du ikke allerede har betalt kontingent, 
så husk at betale det.

Du kan købe/bestille turene i webshoppen 
på www.turkontoret.dk. Alternativt kan du 
udfylde Bestillingskuponen på side 14 her  
i bladet og aflevere den på Turkontoret.
 
Hent og betal dine bestilte billetter torsdag 
1. oktober 2020 kl.9.30-14,00.

Turkontoret er nu klar med 9 nye ture, få gamle ture,  
som blev aflyst pga. Corona, og en ny rejse til Sverige

Tilbud til nye medlemmer
Er du endnu ikke medlem af foreningen Turkontoret, har vi et 
tilbud til dig. Du får resten af 2020 og hele 2021 for 200 kr.  
Det er normalprisen for 1 helt kalenderår. 

Kontingentet og turene kan betales eller bestilles via  
webshoppen på vores hjemmeside www.turkontoret.dk 
eller udfyld kuponen på side 14 her i bladet. Du er selvfølgelig 
også velkommen på Turkontoret i åbningstiderne. 

Generalforsamlingen afholdes fredag den 29. januar 2021. 
Vi mødes kl. 13.00 i Rundingen på Hamlet. Husk forinden 
at betale kontingent, der er på 200 kr. pr. medlem. 

Generalforsamling
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Vi skal på opdagelse bag om scenen på  
Det Kongelige Teater, hvor vi skal indsnuse 
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 

Kom til et vinhistorisk foredrag med Max 
Guttmann, i den private og hyggelige hvæl-
vede Renæssancekælder fra ca. 1590. Her 
sidder vi ved ca. 200 år gamle borde. Under 
foredraget om vinens historie, nyder vi et  
par små smagsprøver. Foredraget varer ca.  
1 time. 

Det Kongelige Teater – bag om scenen

Vinhistorisk foredrag

Tirsdag den 6. oktober 2020
Mødested: Helsingør Station på perronen
Mødetid: 9:40 
Togafgang kl. 9:55. Vi sidder forrest i toget. 
Skift på Nørreport til Metro til Kgs. Nytorv.
Hjemkomst: Ca. kl. 15:00
Turleder: Ann-Marie og Annette

Torsdag den 15. oktober 2020
Mødested: Stengade 77, 3000 Helsingør 
(for enden af Stengade mod havnen)
Mødetid: 11:15
Info: Arrangementet slutter ca. kl. 14:30 
(Efter frokost)
Turleder: Anna Lise

TUR 27 . Pris 260 kr.

TUR 26 . Pris 360 kr.

fra scenen og besøge Dronningens loge og 
private saloner. 

Efter rundvisning går vi til Restaurant Barock, 
Nyhavn 1, hvor vi spiser et stjerneskud.
Drikkevarer for egen regning.

Efter foredraget bliver vi i kælderen. Her får 
vi 3 stk. smørrebrød pr. person. Prisen for 
arrangementet er incl. 1 drikkevare (øl, vand 
eller vin). Yderligere drikkevarer kan tilkøbes 
for egen regning.  
Turen er for alle, der kan gå ned ad trapper 
til kælderen.

Tilbud til nye medlemmer
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Vi starter med at nyde en kop kaffe og 1 stk. 
wienerbrød.

Derefter vil Eva Marie Lassen-Munk fortælle 
os om sit liv som narkoman og prostitueret.
Eva vil på en meget glad og livsbekræftende 
måde, fortælle om hvordan livet har været 

Lad os mødes til en hyggelig aften på  
Gl. Humlebæk Kro, hvor der kommer elg på 

Foredrag ved Eva Maria Lassen-Munk

Elgmenu: Gl. Humlebæk Kro

Fredag den 23. oktober 2020
Mødested: Rundingen Hamlet
Mødetid: 9:45
Slutter: Ca. kl. 13:00 efter frokost
Turleder: Vivian og Annette

Onsdag den 28. oktober 2020
Mødested: Gl. Humlebæk Kro,  
Humlebæk Strandvej 2 A, 3050 Humlebæk. 
Bus 388 mod Lyngby Station kører fra Hel-
singør Station. Man står af ved Kullabergvej/
Nordre Strandvej. Herfra går man 76 m til 
Gl. Humlebæk Kro. Nuværende rejseplan: 
afgang fra Helsingør Station kr. 18:28 og 
ankomst til stoppested Kullabergvej.  
Kl. 18:43. Check selv for evt. ændringer.
Mødetid: 19:00
Info: Arrangementet slutter efter middagen.
Turleder: Anna Lise

TUR 29 . Pris 385 kr.

TUR 28 . Pris 160 kr.

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.

bordet. Traditionen tro, serverer kroen deres 
3 retters Elgmenu:
Forret: Kroens hjemmegravede laks med 
pocheret æg og rævesovs på grillet brød.
Hovedret: Svensk Elg med ovnbagte rodfrug- 
ter, waldorfsalat, pommes risolles (kartofler), 
råsyltede tranebær og vildtsauce. Dessert: 
Klassisk Creme Brulee med hindbærsorbet.
 
Drikkevarer er for egen regning.
Turen er for alle.
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Vi starter på Restaurant Bolettes Gæstebud, 
hvor vi får serveret dagens ret. Drikkevarer er 
for egen regning.

Efter spisning går vi via Humlebæk Kirkegård 
til museet.

Kl. 14 er der bestilt en guidet rundvisning på 
Louisiana. Vi skal høre om Per Kirkebys  
samlede præsentation af bronzer. Her vises 
kunstnerens skulpturer, som omhandler Jord 

Louisiana, Humlebæk, ”Per Kirkeby – Bronze”

Torsdag den 12. november 2020
Mødested: Restaurant Bolettes Gæstebud, 
Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk. 
Bus 388 kører fra Helsingør Station, check 
selv rejseplanen. Nærmeste stoppested 
nær restauranten er ved Krogerup/ 
Gl. Humlebæk Kro.
Mødetid: 12:00
Info: Turen slutter efter rundvisning på 
Louisiana ca. kl. 14:45.
Turleder: Merete og Anna Lise

TUR 30 . Pris 350 kr.

& Sjæl, Mørke & Erotik, Tyngde & Lethed, 
i samspil med klassikere som Rodin og 
Giacometti samt egne malerier og tegninger. 
Louisianas samling rummer værker helt  
fra begyndelsen af Kirkebys kunstneriske 
løbebane og frem til Kirkebys allersidste år.
Rundvisninger varer ca. 45 minutter. 

Herefter er der mulighed for, på egen hånd, 
at se nærmere på udstillingen.

Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. 

Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. 

5



Vi skal spille Bingo og hygge os i Rundingen 
på Hamlet. Vi starter med kaffe og wiener-
brød, hvorefter vi går i gang med Turkonto-
rets bingo. 
 

Bingo på Hamlet

Fredag den 27. november 2019
Mødested: Rundingen Hamlet
Mødetid: 9:45
Slutter: 13:30
Frokost: Smørrebrød øl/vand
Turleder: Vivi, Bente og Ann-Marie

TUR 32 . Pris 210 kr.

Vi lover flotte præmier og dejligt samvær. 
 
Vi slutter arrangementet med dejligt frokost 
med øl/vand

Corona eller ej. Vi holder god afstand og 
synger igen efter højskolesangbogen, som vi 
har gjort så mange gange før. 

Niels-Erik ved klaveret gi’r den gas a la Phillip 
Faber, og Benna synger for. Det er efterår og 
snart kold vinter – så vi skal synge høstsange 
og tage fat på lidt vinterstemning. 

All-sang på Hamlet

Fredag den 20. november 2020.
Mødested: Rundingen på Hamlet.
Mødetid: 10:00
Frokost: Smørrebrød øl/vand
Slutter: Ca. kl. 13:00
Turleder: Benna, Bente og Vivi

TUR 31 . Pris 160 kr.

Højskolesangbogen rummer mange andre 
sangskatte, og der er frit valg til ønske- 
koncerten! 

Vi starter som sædvanlig med en kop kaffe 
med lidt sødt og slutter af med 2 stykker 
smørrebrød og en øl eller en vand. 
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Sundbussen sejler kl. 16:00. Vi får besøg af en 
repræsentant for et af de kendte portugisiske 
portvinshuse. Vi skal smage de unge friske 
portvine, de gode reservaer, late bottled 
vintage, colheita samt årgangsvine.  
 

Portvinssmagning på Sundbusserne

Onsdag den 25.november 2020
Mødested: : Sundbusserne,  
Færgevej 24, 3000 Helsingør
Mødetid: 15:40
Hjemkomst: Vi er i havn kl. 20:00
Turleder: Anne og Berit 

TUR 33 . Pris 325 kr.

Glæd jer til en helt fantastisk aften, i selskab 
med Portugals ”flagskib” PORTVIN. Der  
serveres en lettere anretning til portvinen. 
 
Yderligere drikkevarer, er for egen regning.

I år skal vi spise julefrokost på Strandborg, 
med dejlige retter, hyggeligt samvær og 
gerne med ”julehumør”.

Retterne vil blive serveret direkte på bordene, 
da de ikke må anrettes som buffet.

Julefrokost på Strandborg

Søndag den 6. december 2020
Mødested: Restaurant Strandborg,  
Strandgade 67, 3000 Helsingør.
Mødetid: 13:00
Slutter: Ca. ved 16:00 tiden
Turleder: Annette

TUR 34 . Pris 215 kr.

Til arrangementet hører der 1 øl/vand/vin og 
1 snaps, kaffe og julesmåkager.
 
Efterfølgende er drikkevarerne for egen 
regning.
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OPLEVELSER MED TURKONTORET

Vesterbro vandring den 11. august 2020

Vi var en pæn flok på 26 personer. Der 
trodsede varmen (29 grader) og mødtes på 
perronen i Helsingør.

Kl. 11 stod vores guide Poul Kragelund og 
ventede under uret på Hovedbanen.

Herfra startede en skøn tur gennem Vesterbro, 
hvor vi fik fortalt om de steder, personer og 

begivenheder, der knytter sig til bydelen 
Vesterbro.

Fra Istedgade, byens luderkvarter, mændenes 
hjem, fixerummet ”Skyen”, hvor narkoma-
nerne får deres daglige dosis metadon under 
betrykkende og renlige forhold.

Vi skulle have været på Freddys Bar, ét af de 
brune værtshuse, hvor man må ryge, men på 
grund af corona situationen, måtte vi springe 

Af: Ann-Marie Elsrud
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OPLEVELSER MED TURKONTORET

over. Hvis nogen kunne være interesseret, er 
Freddys Bar et besøg værd.

Vi fortsatte turen og hørte historier om Dan 
Turell, hørte om hans digte, så hvor han havde 
boet og pladsen, der er opkaldt efter ham.

Turen fortsatte over det ”mondæne” Vesterbro 
End, hvor vi så husene med flotte udsmyk-
ninger og hørte om det finere borgerskab.

Turen gik videre til Skydebanen, hvor der i 
dag er et pragtfuldt legeområde for børn og 
barnlige sjæle, og vi fik en skæbnefortælling 

om Tove Ditlevsen  og hendes kummerlige 
forhold som barn. Det sidste sted, der blev 
besøgt, var huset, hvor Tove Ditlevsen havde 
boet.

Nu var vi også blevet sultne og godt tørstige, 
og vi sluttede af på Jensens Bøfhus på Vester-
brogade, hvor vi fik en dejlig bøf. Drikkevarer 
var for egen regning, men dejligt de havde 
nogle store øl og vand – det var virkeligt 
tiltrængt.
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OPLEVELSER MED TURKONTORET

Helsingør Golf Club

13 friske deltagere- satte hinanden stævne 
tirsdag d. 16. juni i strålende vejr i Helsingør 
Golf Club!

Vi startede med kaffe og kage og en kort  
instruktion om golf – derefter gik vi ud på 

øvebanen og prøvede 3 typer golfslag med 
lånt udstyr af golfklubben. Mottoet var  
Snotten i Måtten, da vi skulle slå længst 
muligt.

Kl. 12 var der frokost med 3 håndmadder 
og 1 øl/vin – samt et foredrag om Helsingør 
Golf Clubs historie af den ny spillerformand 

Af: Anne
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OPLEVELSER MED TURKONTORET

Carsten Brender. Derefter gik vi over på par  
3 banen og prøvede kræfter med køller og 
bolde resten af eftermiddagen. 

Alle fik et godt tilbud om medlemskab ved 
afslutningen. 

Annoncér i Turbladet
1/1 side: 148,5 x 210,0 mm kr. 1.500,-
1/2 side: Tvær- eller højformat,  
102,5 x 148,5 mm kr. 1.000,-
1/4 side: 72,0 x 102,5 mm kr. 600,-
Vedrørende annoncemateriale kan du kontakte 
Erik på mail erik@tegneboxen.dk eller ring på 
telefon 2095 4040.
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OPLEVELSER MED TURKONTORET

Guidet tur til Mosede Fort

Den 6. august 2020 var vi på en guidet tur til 
Mosede Fort. Det var en rigtig god tur, hvor vi 
fra en rigtig god guide fik hele historien om, 
hvornår, hvorfor og hvordan Mosede Fort 
opstod.

Vi var hundrede år tilbage i tiden og fik en 
klar fornemmelse af, hvordan det var at være 

på Fortet med alle de overraskelser, der kunne 
opstå, da Danmark jo var på kanten af krig. 
Der var stor travlhed på Fortet, idet der både 
skulle graves skyttegrave, volde og lægges 
miner ud for beskyttelse. Danmark kæmpede 
samtidig for sin neutralitet, for ikke at blive 
revet med af krigen.

Det er også her vores velfærdsstat bliver født,  
da man fra politisk side griber ind for at holde 
på en samlet befolkning.

Af: Vivian og Anna Lise
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OPLEVELSER MED TURKONTORET

Omkring 1918 kommer den spanske syge 
til landet, og der var derfor advarselsskilte, 
hvori det oplyses, hvordan man skal forholde 
sig med henblik på at nedbringe smitten.

Det er utroligt, at der allerede dengang var 
de samme restriktioner som vi i dag har med 
Covid-19.

Efter den 1 times guidede tur havde vi en  
lille gåtur på ca. 1 km. til vores spisested  

Jenners Fort. Der fik vi en utrolig dejligt  
frokostmenu med en øl eller vand samt kaffe.

Det var derefter muligt at vende tilbage til 
Fortet og selv udforske kasematterne.

Og til sidst kan så siges, at vejret var med os, 
så alt i alt en rigtig dejlig oplevelse og dag.
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Hvis du ikke køber eller bestiller dine ture via 
webshoppen, kan du bruge denne bestillings- 
kupon. Aflever kuponen hurtigst muligt på 
Turkontoret, du kan evt. lægge den i post-
kassen i mellemgangen.

Medlemsnummer: Ægtefælles medlemsnummer:

Navn:

Adresse:

Postnummer: By:

Telefon: Mail:

Husk at udfylde alle oplysninger, så vi eventuelt kan kontakte dig. 

Evt. bemærkninger: 

Hent og betal dine bestilte billetter  
torsdag den 1. oktober kl. 9:30-14:00.
Turkontoret ordner billetter i den række-
følge, 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 2020/2021

Tur 26: Det Kongelige Teater – bag om scenen

Tur 27: Vinhistorisk foredrag

Tur 28: Foredrag ved Eva Maria Lassen-Munk

Tur 29: Elgmenu: Gl. Humlebæk Kro

Tur 30: Louisiana, Humlebæk ”Per Kirkeby – Bronze”

Tur 31: All-sang på Hamlet

Tur 32: Bingo på Hamlet

Tur 33: Portvinssmagning på Sundbusserne

Tur 34: Julefrokost på Strandborg

Bestillingskupon - vinteren 2020-2021
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Praktiske oplysninger om turene

Sådan fungerer Turkontorets webshop

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 påstiger på andre stationer 
end de nævnte, er I velkommen til at orientere  

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 med-
lems nr. 999. Turkontoret fremsender senere 
et medlemskort med dit medlemsnr. 

Billettype
Vælg medlemsbillet og [Tilføj til kurv]. Par 
skriver begge medlemsnumre og ændrer antal- 
let til 2. Ønsker du også en gæst med på turen, 
tilføjer du en Gæstebillet og [Tilføj til kurv]. 

os herom. Vi fra Turkontoret vil så give os til 
kende med et grønt flag. Der er ingen begræns- 
ning 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).

[Kurv] og [Kassen]
Når du har valgt ALLE dine ture – går du til din  
[Kurv]. I det orange felt går du [Til kassen]. 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 netbank til 
Turkontorets konto i Spar Nord: Reg.nr. 9056 
Kontonr. 4584650813. 

2. MobilePay
Du taster beløbet Vælg Turkontorets  
MobilePay nr. 99744. Skriv i kommentar- 
feltet både turenes numre + dit medlems- 
nummer/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 bestillinger.
Hvis du har betalt med MobilePay eller Bank- 
overførsel, er denne kvittering din billet, som 
du skal medbringe på turene.  
 
Er en tur blevet udsolgt eller bliver den 
aflyst, returnerer vi beløbet.
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Dag 1 
Vi starter hjemmefra efter aftalt tid, og med 
færgen Helsingør/Helsingborg når vi til 
Sverige.

Omkring middagstid gør vi holdt ved den 
skønne Toftaholms Herregård, hvor vi ind- 
tager vores frokost. Efter frokosten fortsætter 
vi til Naturrum Hornborgasjøn, hvor vi gør et 
passende ophold. 

 
Herefter fortsætter vi til vores hotel, Brunsbo 
Gästgiveri Hotel. Her er der lidt tid på egen 
hånd, inden middagen indtages på hotellet. 
 
Dag 2 
Efter morgenmaden kører vi ud til området 
med tranerne, hvor der bliver et passende 
ophold. Derefter fortsætter vi forbi Gudhems 
Kloster og tilbage til Brunsbo Hotel, hvor 
frokosten indtages i ” Bispegården”. 

3 dages tranetur til Skara Sverige

Efter frokosten kører vi til Varnhem Kloster 
Kyrka, hvor der er en guidet rundvisning. 

Derfra går turen tilbage til Skara, hvor vi kan 
se på byen og domkirken på egen hånd.  
Dagen afsluttes med middag på vores hotel. 

Dag 3 
Morgenmaden serveres på hotellet. Derefter 
pakker vi og kører med bussen syd om søen 
Vänern og mod vest til Byklevsfället. Her 
gør vi et kort stop, hvor der bla. kan tages 
billeder. 

Derfra går turen videre til Kungälv. Her spiser 
vi frokost på Fars Hatt med udsigt til Borgen  
i Kungälv, som stammer fra dansker-tiden.
 
Fra Kungälv går turen hjemad, ned over  
Gøteborg, langs vestkysten til Helsingborg. 

Tag med Adrians Turistfart og Rejser A/S, i starten af april 2021

Pris for turen:
2.895 kr. pr. person,  
tillæg eneværelse 520 kr. 
 
(Aftalt mindste antal deltagere skal opnås) 
Adrians Turistfart A/S er medlem  
i Rejsegarantifonden nr. 1182. 

Brunsbo Gästgiveri Hotel


