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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. 

Kære medlemmer

Turkontoret ønsker alle sine medlemmer  
en glædelig jul samt et godt nytår. Vi håber,  

at se vore medlemmer i det nye år.

Julelukket

Turkontoret holder julelukket fra fredag den  
17. december 2021 til mandag den 3. januar 2022. 

Nyt Turblad

Vi har planlagt et nyt Turblad med 5 ture, som vil  
gælde for september, oktober, november og december. 

Ny dato

Generalforsamlingen afholdes fredag den  
28. januar 2022 kl. 13 i Rundingen på Hamlet,  
i overensstemmelse med gældende vedtægter.

Kontingent for 2022 på kr. 200,00 bedes  
venligst indbetalt inden Generalforsamlingen  

den 28. januar 2022. 
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Vi mødes ved hovedindgangen ved Comwell 
Borupgaard i Snekkersten, hvor vi spiser 
en dejlig frokost. Drikkevarer er for egen 
regning. 

Derefter får vi en rundvisning på hotellet. På 
denne tur er der kun plads til 19 personer.  

Hvor har vi dog savnet at synge – så 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 

Comwell Borupgaard, Snekkersten – rundvisning og frokost

All-sang på Hamlet

Onsdag den 29. september 2021
Mødested: Hovedindgang ved Comwell
Mødetid: Kl. 12:00
Slutter: Kl. 15:00
Turleder: Anne Jørgensen

Fredag den 15. oktober 2021 
Mødested: Rundingen på Hamlet
Mødetid: Kl. 10:00
Slutter: Kl. 13:00
Turleder: Benna, Bente og Vivi

TUR 2 . Pris 160 kr.

TUR 1 . Pris 250 kr.

vinterstemning, men højskolesangbogen 
rummer mange andre sangskatte og der er 
frit valg til ønskekoncerten! Vi starter som 
sædvanligt, med en kop kaffe og lidt sødt, 
slutter af med 2 stykker smørrebrød og en øl 
eller vand. 
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Sidste år måtte vi desværre aflyse på grund af 
corona restriktioner, men vi håber at det lykkes 
denne gang. Der er lagt op til en hyggelig 
aften på Gl. Humlebæk Kro, hvor der kommer 
Elg på bordet. Traditionen tro serverer kroen 
deres 3 retters Elgmenu: 
Forret: Kroens hjemmegravede laks med 
porcheret æg og rævesovs på grillet brød.

Elgmenu på Gl. Humlebæk Kro

Onsdag den 27. oktober 2021
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: Kl. 19:00
Info: Arrangementet slutter efter middagen.
Turleder: Flemming Freydberg

TUR 3 . Pris 395 kr.

Hovedret: Svensk Elg med ovnbagte rod- 
frugter, waldorfsalat, pommes risolles  
(kartofler), råsyltede tranebær og vildtsauce.  
Dessert: Klassisk Creme Brule med hindbær- 
sorbet.
 
Drikkevarer er for egen regning.
Turen er for alle.
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Vi skal spille Bingo og hygge os i Rundingen 
på Hamlet. Vi starter med kaffe og wiener-
brød, hvorefter vi går i gang med Turkon-
torets bingo. Vi lover flotte præmier og 

Bingo på Hamlet med frokost

Fredag den 19. november 2021
Mødested: Rundingen på Hamlet
Mødetid: Kl. 9:45
Frokost: Smørrebrød og øl eller vand
Turleder: Vivi, Bente og Ann-Marie

TUR 4 . Pris 200 kr.

hyggeligt samvær. Vi slutter arrangementet 
med en god frokost med øl eller vand. 

Drikkevarer for egen regning.

Så inviterer vi igen til julefrokost på Strand-
borg, med dejlige retter, som serveres på                            
bordene. 

Vi glæder os til hyggeligt samvær og musik.  
I må  gerne tage det gode  ”julehumør” med.

Julefrokost på Strandborg

Tirsdag den 7. december 2021
Mødested: Restaurant Strandborg,  
Strandgade 67, 3000 Helsingør.
Mødetid: kl. 12:45
Slutter: Ca. ved 17:00 tiden
Turleder: Annette

TUR 5 . Pris 215 kr.

I arrangementet er der frokost incl. 1 øl/vand 
og 1 snaps, derefter kaffe og julesmåkager.
  
Efterfølgende er drikkevarerne for egen 
regning.
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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 9. september 2021 kl. 10-12.  
Turkontoret ordner billetter i den rækkefølge, 
vi modtager bestillinger og salg via hjemme-
siden eller bladkuponer. Er en tur udsolgt, får 
du besked.

  Alene Ægtepar +Gæst Antal i alt

Tur 00: Årskontingent 2021/2022

Tur 01: Comwell Borupgaard, Snekkersten,  

 rundvisning og frokost

Tur 02: All-sang på Hamlet

Tur 03: Elgmenu på Gl. Humlebæk Kro

Tur 04: Bingo på Hamlet

Tur 05: Julefrokost på Strandborg

Bestillingskupon - vinteren 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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