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Kære medlemmer
Nyt Turblad
Vi har planlagt et nyt turblad med 9 ture, som gælder for
maj, juni, juli og august 2022. Desuden er der en 3 dages
bustur til Aarhus i august 2022, hvor I får et prospekt ved
betaling af turen!
Sommerferie
Vi holder sommerferie og Turkontoret er lukket fra fredag
den 1. juli til søndag den 31. juli 2022, begge dage incl.
E-mail adresse
Husk at oplyse os om din e-mail adresse. Så kan vi fremover
informere dig hurtigt og nemt pr. mail og sikre, at du
løbende får vores nyheder og eventuelle ændringer mm.
Turkontoret håber at se alle medlemmerne på en eller
flere af vore spændende ture de kommende måneder!

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 og produktion: tegneboxen.dk
Turbladet udkommer 3 gange årligt.
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Amalienborg: En dronnings smykkeskrin
TUR 10 . Pris 385 kr.
Tirsdag den 17. maj 2022
Mødested: Helsingør Station på perronen
Mødetid: 10:45
Togafgang: 10:59. Vi sidder forrest i toget.
Hjemkomst: Ca. kl. 17:00
Turleder: Anna Lise og Helle

Vi står af på Østerport station, hvor vi skifter
til Metro M3 og står af på Marmorkirken
Metro station. Herfra går vi til Café Oscar i
Bredgade, hvor vi har bestilt en pariserbøf.
Drikkevarer er for egen regning.
Herfra går vi til Amalienborg, hvor vi har bestilt
en introduktion til kl. 14. Den begynder i
havestuen, hvor en af museets omvisere vil

fortælle bl.a. om Dronningens 50 års regeringsperiode. Dette varer 30 minutter. Herfra følger
omviseren med op til udstillingen, hvor vi via
en audioguide kan høre Dronningens stemme
guide os igennem udstillingen. Her vil det også
være muligt, i ca. 30 minutter, at stille spørgsmål til omviseren. Vi slutter ca. kl 16, hvor vi
tager Metroen og toget tilbage til Helsingør.

Fotos: Jens Peter Engedal
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Besøg på Politimuseet
TUR 11 . Pris 330 kr.
Mandag den 23. maj 2022
Mødested: Helsingør Station på perronen
Mødetid: 9:15
Togafgang: 9:33. Vi sidder forrest i toget
Hjemkomst: Ca. kl. 15:30
Turledere: Vivian og Helle
På Nørreport station skifter vi til Bus 5C mod
Husum Torv, afgang ved 2. stop, og vi går de
sidste 400 meter til Politimuseet.
Vi starter med en guidet rundtur i Politimuseet,
som ligger i en gammel politistation på Fælledvej. Stationen blev kaldt station 6 og var aktiv
i perioden 1884-1977. Vi bliver guidet af en
politimand der under turen vil fortælle om

egne oplevelser i dansk politi, og der bliver
vist og fortalt om politiets historie og udvikling
tilbage fra middelalderen og frem til i dag
– krydret med nogle af de større ting, som
politiet har været involveret igennem tiden.
Vi skal spise på Ravnsborg Kitchen og Bar kl.
13.00, Ravnsborggade 1. Der er en lille gåtur
på ca. 600 meter. Vi får 2 stk. smørrebrød,
drikkevarer for egen regning.
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”Dannebrog 90 år” Museet for Søfart Helsingør
TUR 12 . Pris 330 kr.
Torsdag den 2. juni 2022
Mødested: Museets indgang
Mødetid: 10:45
Hjemkomst: Ca. kl. 12.30
Turledere: Helle og Karljohan

En spændende guidet rundvisning gennem
Dannebrogs 90 år. Udstillingen er en rejse
i skibets historie og et møde med tre
monarker.

Efter rundvisningen, der tager ca. 1 time, vil
der blive serveret 2 stykker smørrebrød
i museets cafe. Drikkevarer på cafeen er for
egen regning.

Fotos: Museet for Søfart

5

Kastellet i København
TUR 13 . Pris 360 kr.
Onsdag den 8. juni 2022
Mødested: Helsingør Station på perronen
eller på Kastellet
Mødetid: 9:00. På Kastellet ved flagstangen
kl. 10:30
Togafgang: 9:14. Vi sidder forrest i toget.
Hjemkomst: Ca. kl. 15:00
Turledere: Benna og Karljohan

Vi skal have en spændende rundvisning på
Kastellet i København. Og vi mødes enten
til togafgang på Helsingør Station i den
forreste vogn i køreretningen kl. 09:14 eller
ved flagstangen på Kastellet kl. 10:30, hvor
rundvisningen starter.
Fra Østerport Station til flagstangen er der en
ca. 800 meters gåtur. Og fra rundvisningens
slutpunkt og til vores restaurant, er der
nogenlunde den samme afstand.
Foreningen Kastellets Venner fortæller os om
stedets historie, vi ser, hvordan soldaterne
boede i midten af 1700-året, føler gyset i
Krudttårnet, der blev anvendt som fængsel
i starten af 1800-tallet, besøger Den gamle
Arrest fra 1725 og ser cellen, hvor Struensee
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var fængslet i 1772. Et kort besøg i Kastelskirken indgår ligeledes.
Frokost bestående af en pariserbøf med
enten 1 glas øl, en vand eller et glas vin,
indtages i det hyggelige Nyboders Køkken
i Borgergade 134, ca. kl. 12.30.
Herfra og til Østerport Station er der ca. 700
meter.

Foredrag af Helsingørs tidligere borgmester Per Tærsbøl
TUR 14 . Pris 160 kr.
Fredag den 17. juni 2022
Mødested: Rundingen Hamlet
Mødetid: 10:15
Hjemkomst: Ca. kl. 14:00
Turledere: Ann-Marie, Vivi og Bente

Foto: Lars Johannessen

Per Tærsbøl. Nærmere præsentation behøves
vist ikke. Helsingørs tidligere borgmester,
byrådsmedlem, folketingsmedlem, amtsrådsmedlem, senere regionsmedlem, skuespiller
i Espergærde-revyen og forretningsmand.

Kom og hør Per Tærsbøl holde et festligt
foredrag om sit virke gennem et lang liv. Det
bliver helt sikkert ikke kedeligt.
Der serveres formiddagskaffe og kage, samt
2 stk. smørrebrød, 1 øl eller vand.
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HUSK: Mu

Strandgade 67A,
3000 Helsingør
Telefon: 4921 1008
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Byvandring med en social udsat
TUR 15 . Pris 385 kr.
Mandag den 1. august 2022
Mødested: Helsingør Station på perronen
Mødetid: 9:00
Togafgang: 9:14. Vi sidder bagerst i toget
Hjemkomst: Ca. kl. 16:00
Turledere: Anna Lise og Vivian

Tag med guiden Sami, der under en vandring
på Vesterbro fortæller om sit liv. Et liv som
hjemløs, stofmisbruger, alkoholiker, kriminel
og systembarn. Vi mødes med Sami ved
Stampesgade 1, og byvandringen slutter ved
Reden på Gasværksvej. Byvandringen varer
ca. 1 1/2 time.

Stationspladsen 3
3000 Helsingør
Telefon +45 4921 1111
www.restaurant-strejf.dk

Efter den guidede tur tager vi til restaurant
Carlton på Halmtorvet. Her får vi serveret
en frokost bestående af mørbradbøf med
bearnaise sauce og pommes frites. Drikkevarer
er for egen regning.

Annette Hjelvang takker af
Efter 8 år har vores frivillige medarbejder
Annette Hjelvang valgt at stoppe sit
frivillige arbejde på Turkontoret. Vi takker
for hendes store indsats gennem årene
og ønsker hende al mulig held og lykke
fremover.
De bedste hilsener fra os alle på Turkontoret.

Besøg på Klampenborg Galopbane
TUR 16 . Pris 240 kr.
Lørdag den 20. august 2022
Mødested: Bus 388 ved Helsingør Busholdeplads. For at sikre plads stiger vi på der.
Mødetid: 10:15
Busafgang: 10:33 direkte til Galopbanen
Hjemkomst: Ca. kl. 16:00
Turledere: Ann-Marie og Anna Lise

Turkontoret inviterer på et spændende besøg
på Klampenborg Galopbane. Er du til hestevæddeløb, eller bare nysgerrig? Har du hørt
om Galopbanen i Klampenborg, men aldrig
været der? Så har du chancen nu.
Vi skal se og høre om de forskellige funktioner
på den 110 år gamle 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, hvis du vil prøve at
spille. Det er selvfølgelig frivilligt.
Vi spiser i restauranten på galopbanen, hvor
der serveres 2 stk. smørrebrød. Drikkevarer
for egen regning.
Vi skal mødes ved indgangen, nærmere
Padock’en, der hvor hestene vises frem.
HUSK godt fodtøj!
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Rundvisning på Brumleby Museum
TUR 17 . Pris 300 kr.
Torsdag den 1. september 2022
Mødested: Helsingør Station på perronen
Mødetid: 9:10
Togafgang: 9:25. Vi sidder forrest i toget.
På Østerport Station og skifter så til Metro
3M til Trianglen og går de sidste ca. 400
meter til Brumleby Museum
Hjemkomst: Ca. kl. 15:30
Turledere: Vivian og Anna Lise

Vi begynder med kaffe og kage. Vi skal besøge
en af de ældste og bedst bevarede brugsforeninger i Danmark. Vi starter en rundvisning
kl. 10.30 som foregår af en frivillig kustode,
varighed ca. 1½ time. Lokalerne, som er på
tre etager med en stejl trappe, er restaureret
i 2015-2016, idet lokalerne efter næsten 145
år var meget nedslidte. I forbindelse med
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renoveringen fandt man bøger frem, der menes
at være faldet ned bag en reol i 1800-tallet.
Efter rundvisningen er der spisning på Kafe
Kapers, kl.12.30. Den ligger på Gunnar Nu
Hansens Plads, ca. 5 minutters gang fra
Brumleby Museum. Vi får 2 stk. smørrebrød,
drikkevarer er for egen regning.

Besøg på Egeværket
TUR 18 . Pris 200 kr.
Onsdag den 7. september 2022
Mødested: Industrivej 12, Helsingør
Mødetid: 11:00
Hjemkomst: Ca. kl. 15:00
Turledere: Benna og Ann-Marie

Vi skal på en spændende og anderledes
rundvisning i dansk designkunst, nemlig på
Egeværk i Helsingør.
I 2020, hvor designparret vandt Årets Design
Award, lød dommerpanelets udtalelse således:
Man må tage hatten af for den kompromisløshed, som ligger bag Egeværkets arbejde.
Snedker-parret Mette Bentzen og Lasse
Kristensen langtidskoger træ og nørder med
høvl, ild, slibepapir og knofedt i deres bestræbelser på at finde ind til træets inderste væsen.
De eksperimenterer helt vildt, og deres
arbejde er noget af det mest visionære, der
er set i mange år. Resultatet af deres anstrengelser er intet mindre end kunstværker med
internationalt format og snedkermøbler af

fineste karat. Desuden rammer deres arbejde
plet i tiden, hvor vi på den ene side søger
ud i naturen og genfinder kærligheden til
træet og dets endeløse muligheder og på den
anden side søger fantasifulde og fabulerende
universer, som vi kan søge væk i, når vores
virkelighed bliver for meget.
Efter rundvisningen går vi til Prøvestenscenteret, ca. 1 km, og spiser frokost på Snack
Baren (ved siden af Matas). Frokosten består
af 3 stykker smørrebrød med 1 øl eller vand
+ 1 dram – eller 1 glas vin.
Herfra er der kun et par skridt til bustransport
eller parkeringsplads.
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OPLEVELSER MED TURKONTORET

Folketinget den 24. marts 2022

Af Ann-Marie Elsrud

Vejret var flot, solen skinnede rigtig forårsagtigt. Vi mødtes på Helsingør station med
godt humør, og samlede op fra Snekkersten
til Humlebæk. Vi var 30 deltagere, der stod
af på Metrostationen Gammel Strand, og gik
det sidste stykke.
Lidt forvirring i indgangen, da man ikke lige
kunne finde Henrik Møller. Alt endte lykkeligt,
vi fik udleveret klistermærker til tøjet og var
igennem sikkerhedstjek.
Henrik var en fantastisk guide. Han viste rundt
oppe og nede, og vi fik gået og set meget. Han
fortalte om de forskellige billeder af tidligere
statsministre og formænd i folketinget, og
han fortalte om folkestyret, og hvordan det
hele hang sammen.
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Vi kunne mærke, at han virkelig brænder
for sit virke i Folketinget, hvor han er næstformand for Europaudvalget, og medlem af
6 andre udvalg.
Vi var i Landstingssalen, og i selve Folketingssalen. Og vi besøgte det grønlandske gruppekontor, der var utroligt smukt med sine lyse
farver, og omkring bordet stod stole betrukket
med sælskind.
Vi sluttede besøget af hos Henrik på hans
hyggelige kontor.
Efter endt rundvisning, begav vi os til Snapstinget, hvor vi fik serveret 3 stykker
smørrebrød og en øl/vand.
Turen sluttede på Christiansborg. Nogle tog
med hjem, andre fortsatte i det gode vejr
rundt i København.

OPLEVELSER MED TURKONTORET

Besøg på Flynderupgård Museet
Af Anne Jørgensen

Vi mødtes ved hovedindgangen på Flynderupgård Museet kl. 11. Vores guide fortalte at
Flynderupgård Museet er et kulturhistorisk
museum i Espergærde. Museet blev oprettet
som egnshistorisk museum, da Helsingør
Kommune købte Flynderupgård i 1978.
Museet består af et demonstrationslandbrug
samt en afdeling om Øresundskystens fiskeri.
Det ligner en lille herregård med sin fine
karakteristiske hovedbygning og den store
imponerende rødmalede trælade. Gården
har siden begyndelsen af 1800-årene været
lystgård, ejet af byfolk. I hovedbygningen er
der permanente udstillinger, f.eks. en gammel
købmandsbutik og en nordsjællandsk

bondestue. I tilknytning til museet drives et
frilands kulturcenter med historisk landbrug
og et historisk spisehus.
Omkring hovedbygningen ligger en meget
smuk have, der er genskabt som den så ud
i 1920’erne. I tilknytning til haven er der
en skulptursti og en lille skulpturhave med
værker af stenhuggeren Karl Otto.

Ture og rejser for 60+ og pensionister

Turkontoret søger frivillige
Som frivillig er du med til:
Planlægning af ture 3 gange om året, hvor du
vælger de ture du vil deltage på som guide.
At betjene vores kontor en af dagene fra
mandag til torsdag kl. 10-12.
Hvis du er interesseret i at høre mere, er du
meget velkommen til at kigge ind på kontoret
på Kronborgvej 1A (Hamlet) eller ringe til os
på telefon 4976 3000.

E-mail adresser
Hvis du endnu ikke har oplyst din
e-mail-adresse eller har ændret den,
siden du blev medlem, vil vi gerne høre
fra dig. Så sikrer vi, du løbende får vores
nyheder og eventuelle ændringer mm.
(Turbladet sendes stadig med posten).
Venlig hilsen Turkontoret
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Bestillingskupon - 2022
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
den 12. maj 2022 kl. 10:00-12:00.
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

Tur 00: Årskontingent 2022
Tur 10: Amalienborg: En dronnings smykkeskrin
Tur 11: Besøg på Politimuseet
Tur 12: ”Dannebrog 90 år” M/S Museet for Søfart
Tur 13: Kastellet i København
Tur 14: Foredrag af tidligere borgmester Per Tærsbøl
Tur 15: Byvandring med en social udsat
Tur 16: Besøg på Klampenborg Galopbane
Tur 17: Rundvisning på Brumleby Museum
Tur 18: Besøg på Egeværket
Tur 19: 3 dages bustur til Aarhus
Medlemsnummer:

Ægtefælles medlemsnummer:

Navn:
Adresse:
Postnummer:

By:

Telefon:

Mail:

Husk at udfylde alle oplysninger, så vi eventuelt kan kontakte dig.
Evt. bemærkninger:
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Antal i alt

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 påstiger 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).

Sådan fungerer Turkontorets webshop
[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 kommentarfeltet både turenes numre + dit medlemsnummer/eller navn, det er MEGET VIGTIGT!
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 fremsender 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].

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 Bankoverførsel, er denne kvittering din billet, som
du skal medbringe på turene.
Er en tur blevet udsolgt eller bliver den
aflyst, returnerer vi beløbet.
15

Tur 19: 3 dages busrejse til Aarhus fra den 11. til
13. august 2022 med Ørslev Specialrejser A/S
Dag 1
Vi starter hjemmefra efter aftalt tid, og kører
til Odden, hvorfra vi sejler til Aarhus. Første
stop i Aarhus er Den Gamle By, hvor vi starter
med en frokost. Dernæst er der mulighed for
at opleve byen på egen hånd, som består af
75 historiske huse fra hele Danmark. Sidst på
eftermiddagen kører vi til vores hotel, hvor vi
bliver indkvarteret. Middag er på hotellet.

Marselisborg Slot

Museum skal vi se på menneskets udvikling
over flere millioner år. Om eftermiddagen
sejler vi tilbage til Sjælland, hvor der ombord
er mulighed for at købe lidt at spise for egen
regning. Herefter retur til opsamlingsstedet
i Helsingør.
Den Gamle by

Dag 2
Morgenmad på hotellet. Vi starter dagen
på Aros, som er et af Nordeuropas største
kunstmuseer. På museet er der en restaurant,
hvor vi skal have køkkenets frokost-tallerken.
Eftermiddagen tilbringer vi i Væksthusene
i Botanisk Have. Vi er tilbage på hotellet sidst
på eftermiddagen. Middag serveres på hotellet.

Væksthusene i Botanisk Have

Dag 3
Morgenmad på hotellet og tjek ud. Vi kører
til Moesgaard Museum, hvor vi undervejs ser
Marselisborg Slot udefra. På Moesgaard

Moesgaard Museum

Pris for turen:

Kr. 4.500 pr. person i delt dobbelt
værelse m/morgenmad og aftensmad.
Tillæg for enkeltværelse kr. 700.
3-4 stjernet hotel i Aarhus
Bustransport i 4 stjernet turistbus
Entre til Den Gamle By m/frokost
Entre til Aros m/frokost tallerken
Entre til Moesgaard
Kaffe i bussen købes til kr. 5 pr. kop
Turledere: Helle og Anne
Aftalt mindste antal deltagere skal opnås, samt
ret til mindre ændringer. Ørslev Specialrejser
A/S er medlem i Rejsegarantifonden nr. 1711

