Tillæg til Turcyklisten 2. 2016
Hverdagsturen til august
kom desværre pga. en
fejl fra redaktøren ikke
med
i
Turcyklisten
2/2016.
Kattinge og Boserup skov
Torsdag 4. august.
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder
Bemærk

Føtex Roskilde
ved stationen
10:30
33 km
Anne Ebdahl
60637494
I tilfælde af
regnvejr aflyses
turen.

Vi mødes ved Føtex cafeteria,
Stationcenteret 12, 4000 Roskilde
hvor der er mulighed for en kop
kaffe.
Turen
går
sydover
forbi
festivalpladsen og Gl. Lejre til
Kattinge, hvor frokosten indtages
ved gadekæret.
Derfra videre til Boserup skov hvor
vi får kaffe og kage på traktørstedet,
Boserupgård Naturcenter.
Kører
tilbage
til
Roskilde
via
panoramastien.
Anne

Dette
referat
fra
Sønderborgturen
kom
heller
ikke
med
i
Turcyklisten 2/2016 dog
pga. sen indsendelse:

Da vi når den gamle byport i
Flensburg, er vi atter samlet og Bent
Fortæller om gamle dage. Frokosten
nydes i en bypark, efter stejle bakker
og brosten.
Vi spredes, og mødes atter ved
Fjordens Perle (is, pølser og gratis
Kaffe) borde, stole og (parasoller,
som var nødvendige)

Turreferat fra Knuds tur til
Sønderborg

Derefter tilbage til Sønderborg, nu
vente bakken rigtig, og vi fik et Godt
sus hjem.

Flensburg lørdag den 4/6-16

Tak til Knud og Aksel, for atter en
god cykeldag.

Endnu en smuk dag, med årets
varmerekord på 29 gr.
Knud og Aksel arrangerede en tur til
Flensburg. Og vi delte os to hold.
Vi kørte over Kong Christian d. X´s
bro, og så går det ellers med jævn
og lang stigning op til Dybbøl
Banke, med flot udsigt fra Skanse IV
hvor vi tager et pust.
Næste stop er Gråsten Slot, med
rododendron i flere farver, og store
Veltrimmede græsplæner (flere
robotter var i gang)
Vi har et stop ved Okseøerne,
interessant for mig, da jeg var på
Feriekoloni på Lille Okseø, for ca. 57
år siden !!
Igen på cyklerne til Kollund skov, vi
måtte dog af og på nogle gange da
stien var meget stejl både op og ned,
inden vi nåede den lille Grænsebro
som var ubevogtet?

Peder

