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TURCYKLISTEN

er medlemsblad for foreningen TURCYKLISTERNE, der har til formål at udbrede
og formidle viden om og glæde ved turcykling på ethvert plan. Udkommer 4
gange årligt.
Klubben er åben for alle som deler glæden ved at cykle. Så har vi vakt din interesse er du velkommen til at kikke forbi
på en klubaften, eller at møde op til en
af de annoncerede ture for at se hvad vi
egentlig er for nogle. Se i øvrigt også:
www.turcyklisterne.dk

KLUBLOKALE
Sankt Annæ Gymnasium
Sjælør Boulevard 135, Valby
Lokale B210, 2. sal

KONTINGENT 2016

Almindeligt kontingent 275,- kr.
Husstands kontingent 450,- kr.
Passivt kontingent
100,- kr.
Indbetaling kan ske på
giro 5 713 846, vælg korttype 01.
Eller via netbank, brug
regn no. 1551 konto 5 713 846.
Hjælp med at holde medlemslisten
aktuel. Send ændringer i adresse,
telefonnummer eller e-mail til kassereren.

FRA REDAKTIONEN:

Dette blad er redigeret af mig på
midlertidig basis. Dermed også sagt,
at foreningen søger en ny redaktør til
bladet. Hilsen Aksel.
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LEDER
Turcyklisterne – hvem er vi?

En blandet flok af modne mænd og
kvinder, som elsker af cykle og samtidig
have det sjovt.
En klub, hvor der er streg under fællesskab om både forskellige udfordringer
på cyklen og hygge.
En klub hvor der trænes på racer og på
turcykel.
En klub, hvor der arrangeres ture af forskellige længde og behov, men altid
med en pause til kaffe og kage.
En klub, hvor vi tager os af hinanden og
tager hinanden alvorlig.
En klub, hvor der er klubmøder med temaer om cykling og billedvisning fra
medlemmernes oplevelser på cykel.
En klub, hvor vi fræser rundet i Hareskoven hver søndag om vinteren, hvor
andre går til bageren.
Kort sagt: Er du cyklist med stort C, køre
turcykel, racercykel, MTB eller bedstemorcykel, så er du velkommen hos turcyklisterne
Knud Hansen

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den
10. november 2016, kl. 18.30.
Generalforsamlingen afholdes i klublokalet på Sankt Annæ Gymnasium,
Sjælør Boulevard 135, Valby, lokale B
210.
Der serveres kaffe, kage, øl og vand.
Dagsorden (iflg. Vedtægterne):
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
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4. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for 2017
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
8. Valg af intern revisor og suppleant
9. Nedsættelse af udvalg
10. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 14 dage før (det vil sige
torsdag den 27.10). Indkomne forslag
offentliggøres på Turcyklistenes hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.
Knud

MOTIONS OG TRÆNINGS
TURE PÅ FASTE UGEDAGE
Sommertræning
Onsdage eftermiddag
Sidste gang: onsdag den 21. oktober
Mødested Ved Espelunden - for
enden af Rødovre Parkvej
Mødetid
17.00
Turlængde 40 km
Tempo
22-24 km/t,
Turledere
Merete Jørgensen –
29825183
Knud Hansen 23437051

Halvhurtig racertur for de
arbejdsfri og ferieramte
Tirsdage formiddag
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Sidste gang: tirsdag 1. november
Mødested Ved Espelunden - for
enden af Rødovre Parkvej
Mødetid
10:00
Turlængde 40 - 45 km
Tempo
Tilpasses efter de fremmødte
Turledere
Knud Hansen 2343
7051
Aksel Koplev 2280
2522
Se mere i Turcyklisten nr. 1 -2016 eller
på hjemmesiden.

TURE I WEEKENDEN
Bakketur
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Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder
Bemærk

Åmarken station
10:00
60 - 70 km
Lone Belhage 2480
4687
Aflyses hvis regnvejr.

Så er det atter blevet tid for at høste: Vi
tager til Hedeland.
Husk poser og en god saks.
På hjemturen får vi kaffe og kage.
Hvad kan de egentlig bruges til? Jeg
strøer en lille håndfuld havtorn ud over
min havregrød.
For nylig lavede jeg marmelade 1 del
æble til 1 del havtorn.
Først koges æblerne ud og herefter tilsættes havtorn, sødes m. sukker

Søndag 4. september
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turledere

Glostrup Station ved
busholdepladsen
10:00
Ca. 50 km
Alle kan være med
Birgit Rudolph tlf.
26274419 og Margit
Jepsen tlf. 51515995

Turen går langs Vestvolden via Utterslev Mose til Dyrehaven i Klampenborg,
hvor frokosten indtages.
Vi kører hjem via Strandvejen og drikker kaffe og spiser kage undervejs.
Turen slutter ved Glostrup Station.

Havtornetur
Lørdag 10. september
(bemærk at denne tur er en tilføjelse
i forhold til turkalenderen)

Frederikssund- Arresø
Søndag. 17. september
Mødested

A: Frederikssund Station
B: Roskildevej 31, 2.tv.
Frederikssund
Mødetid
A: 10:00
B: 8:00
Turlængde
67 km
Tempo
20-22 km/t
Turleder
Mariann 2883 5730
Bemærk
Tilmelding 16. september
Køres ikke i dårligt vejr.
Fra Frederikssund kører vi over St. Havelse til St. Lyngby med kig til Roskilde
Fjord og Arresø undervejs. Videre til Alsønderup og Gadevang, hvor vi gør
holdt ved caféen (efter 33 km). Herfra
forbi Frederiksborg Slot og via Ll. Sverige til Nr. Herlev, Gørløse og over Strøbakken retur til Frederikssund.

Turcyklisten 3/2016
Bare tag en lille madpakke med, som jeg
forestiller mig, vi får lov til at spise på
caféen, mod at vi køber kaffe og en
kage. Ellers finder vi på noget.
Jeg inviterer til 'morgenmad for cyklister' fra kl. 08.00, og håber I har lyst til
denne start på turen hjemme hos mig:
Roskildevej 31, 2.tv. - 3 min fra stationen.
Dårligt vejr = aflyst

Efterårstur
Søndag 2. oktober
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder
Bemærk
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Esrum og Rusland
Søndag 9. oktober
Mødested
Mødetid
Turlængde
Tempo
Turleder

Hillerød Station
10:30
Ca. 55 km
Ca. 22 km/t
Aksel Koplev 22802522

Med start i Hillerød køres over Grønholt, Fredensborg, Tikøb og Havreholm til Villingerød og Rusland hvor vi
spiser frokost i lyngheden ved Tegners
Museum.
Hvis vejret er rimeligt godt holder vi så
lang frokostpause at der bliver tid til en

Ringvejskrydset i Glostrup
10:00
Ca. 50 km
20+ km/t
Bert Due Jensen,
38746841 / 26676335
Turen køres ikke i regnvejr.

Turen bliver en revideret udgave af Rytterskoleturen, som jeg tidligere har kørt.
Ruten går over Herstedvester, Ledøje,
Ballerup, Måløv, Slagslunde, Ganløse til
Farum, hvor turen slutter med kaffe og
kage i konditoriet.
Frokostpausen bliver holdt et passende
sted undervejs i det fri.
Der vil til dels blive kørt ad andre veje
end på den tidligere udgave af turen, og
turen er også blevet kortet af i begge ender.
Jeg vil inden start fortælle lidt om baggrunden for Rytterskolerne og deres nuværende anvendelse.
Undervejs bliver der ingen eller kun
korte stop ved de enkelte skoler.

spadseretur i Skulpturparken eller et
kort besøg på muset (entre 50 kr.).
Efter frokost kører vi til Esrum for kaffe
i cafeen.
Hjemturen går ad landevejen over Nødebo og tilbage til Hillerød.

Lukketur
Søndag 30. oktober
Mødested
Mødetid
Turlængde

Åmarken station i Valby
10:00
30 - 35 km
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Medbring
Turleder

Mad og drikke - samt
godt humør
Finn AK - 22162730

Efterårsfarverne med det blå vand i baggrunden, vil være kulisserne for denne
tur, der har fokus på købehavns havn
fra Svanemøllen til Ørestaden.
Vi ses -FAK

HVERDAGS TURE
Mølleåen, vandretur
Torsdag 1. september
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turleder

Klampenborg Station
11:00
Ca. 13 km
Peder Andersen tlf.
2897 6208

Vi går forbi Eremitageslottet til Rådvad,
og fortsætter ad stien på nordsiden af
Mølleåen til Stampen, Nymølle, Ørholm, Brede, Fuglevad og Sorgenfri.
Turen slutter med kaffe i Lyngby Hovedgade.

Esrum kloster m.m.
Torsdag 6. oktober
Mødested
og -tid
Turlængde
Tempo
Turleder
Bemærk

kl. 10.00 Friheden St.
kl. 11.00 Hillerød St.
Ca. 35 km
Alle kan være med.
Birgit Rudolph
26 27 44 19
Køres ikke ved heldagsregn.
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Fra Hillerød kører vi til Sørup, hvor vi
spiser frokost. Herefter til Fredensborg
slot, hvor vi går en tur i haven og betragter det nye anlæg.
Vi cykler videre til Esrum Kloster, hvor
kaffe og kage fortæres. På turen hjem
kan vi se den nye barokhave på Frederiksborg Slot. Turen slutter på Hillerød
st. ca. kl. 16.00

Til Humlebæk / Flynderupgård / Snekkersten
Vandretur.
Torsdag den 3. november
Mødested
Mødetid
Turlængde
Turledere
Bemærk

Humlebæk station,
østsiden.
kl. 10.10
Ca. 8 km
Berthel (2243 6996) og
Jytte (2253 4009)
Tilmelding og frokost
bestilling.

Vi går mod nordøst langs kysten forbi
Louisiana Museet og Humlebæk Havn,
hvor vi gør et kort strategisk ophold. Videre går det ad Gl. Strandvej mod Egebæksvang skov og til Flynderupgård,
som de fleste kender. Her er der bestilt
frokostbord i folkestuen.
Muligheder fra dagens menukort:
Grossererens tallerken 110 kr. (kan anbefales)
Fiskerens tallerken 65 kr.
Karlens tallerken 60 kr.
Frikadeller m/rugbrød 45 kr.
2 fedtemadder 10 kr.
Bolle m/smør 15
Bygbolle m/smør 18 kr.
Dagens grød 15
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Madpakke kan desværre ikke fortæres
på stedet.
Der er forudbestilt et vist antal pladser,
men for at det skal gå op i en højere
enhed, bedes du give besked på berthel2012@gmail.com, hvis du vil deltage.
Ønsker du at bestille en af de 4 øverste
retter, bedes du nævne det i mailen og
samtidig overføre betalingen via mobile
pay til tlf.nr. 2243 6996 pga. forudbestilling.
Dette bedes ske senest den 23. oktober.
Hvis der er tid/stemning ser vi på Karl
Otto Johansens mange skulpturer i
Flynderupgårds skulpturhave.
Efter frokost går vi ad småveje til Snekkersten station.
Kaffe/kage vil blive indpasset et sted undervejs i programmet

Tivoli
Torsdag 1. december.
Mødested

Uden for hovedindgangen.
Mødetid
14:00
Turleder
Birgit Rudolph
26 27 44 19
Vi går en tur rundt og ser på juleudsmykningen og slutter af med kaffe og
kage i Tivoli.

FLERDAGS TURE OG
ARRANGEMENTER
Mallorca maj 2017
Der bliver også Mallorcatur i maj 2017.
Med forbehold for ændringer bliver turen til næste år i samme område, med
samme hotel, og samme tid, dvs. først i
maj. Endelig tidspunkt fastlægges i løbet
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af efteråret, når flyforbindelserne i foråret 2017 kendes.
Der vil selvfølgelig blive informeret her
i bladet og på hjemmesiden; men til interesserede og jer som var med i år vil
jeg udsende et nyhedsbrev lige så snart
der er nyt. Skriv til
webmaster@turcyklisterne.dk hvis du
er interesseret i at komme på listen.
Hilsen Aksel

BERETNINGER FRA TURE
OG ARRANGEMENTER.
Kullen 19. juni

Søndag den 19 juni var vi 16 turcyklister
der mødtes i Helsingør for at besigtige
Kullen. Nogen ankom med tog andre
bil, en var cyklet noget af vejen. Efter
billetter og ID var kontrolleret kunne vi
gå ombord.
I Helsingborg tog Jens Peter spidsen og
med sit GPS system fik han ledt os ud
byen og videre nordpå op langs kysten.
Et stykke før Mølle kom vi ind på den
nedlagte jernbane, som førte os til frokostdestinationen. Efter at vi havde indtaget vores nadver, tog den mandlige
del af gruppen og Jytte den seje tur op
til fyret.
Den kvindelige del ville hellere blive i
Mølle, og spise is og guf. Da der blæste
en strid vind ved fyret, blev vi ret hurtigt enige om at vende tilbage for at
samle pigerne op, og begive os videre
til kaffestedet som var Krapperupgård.
Da der var ret så mange meninger om
hvilke kager vi skulle ha’ blev det foreslået at vi hver især købte sin egen kage,
så klubben gav kun tilskud til kaffen, det
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rykkede lidt i læderet. Vi fik etableret et
langbord ude i parken hvor vi alle
kunne sidde i det i øvrigt dejlige solskin.
Nu var det så ved at være tid at komme
tilbage på sporet (det nedlagte) og
sætte kursen mod Helsingborg. I Helsingør tog vi afsked og forsvandt i forskellige retninger.
En tak til Lis og Jens Peter for dette arrangement
Hilsen Børge

CykelTuristUgen 2016 i og
omkring Herning.

Jeg har som gammel turcyklist hørt
mange beretninger fra CykelTuristUgen i de forgangne år; men jeg har
aldrig selv deltaget. I år skulle det så
være. Tilmelding og værelsesreservation blev i ordnet i foråret, og så
var det bare at vente på bekræftelse
og program, troede jeg. Informationssamfundet er åbenbart ikke nået
til Cyklistforbundet i denne forbindelse, så det blev til en slags blind
date.
Søndag eftermiddag nåede vi frem til
Herning Vandrerhjem og blev budt velkommen af vandrehjemsværten og
Klara Søndergaard. Søndag aften var
der så orienteringsmøde for de omkring
80 deltagere. Kort over hver af de 3 ruter mandag var klar og kunne hentes:
De blev ivrigt studeret (der var 3 ruter:
en kort ca. 40 km, en mellem ca. 60 km
og en lang ca. 100 km, sådanne 3 ruter
var der også hver af de følgende dage).
Der blev også tid til en sang fra sanghæftet med samling af lejligheds sange fra
de foregående år og nye til Hernings
ære.
Mandag valgte jeg sammen med Poul at
køre den lange 100 km tur. Alle tre ture
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den dag gik mod nordvest. Det udleverede kort var ikke helt nemt og navigere
efter. Kortene var også lagt ud på en
hjemmeside med tilhørende app og
kunne så hentes til en passende telefon;
men en telefon er ikke en særlig god cykel navigator og jeg ikke lægge ruterne
ind på min Garmin uden en rigtig PC.
Enden på det hele blev at vi kom til at
køre omtrent den lagte rute; men nåede
heldigvis frem til alle de turistikale landmærker. Første stop på ruten var
Løvbjerg Naturcenter (vi sprang Hospi-

tals byggepladsen over).
Andet stop var Ørre landsby og Kirke,
vi aflagde den beskedne kirke et kort
besøg. Turens vendepunkt var Præstbjerg Naturcenter, et bevaret hede område med en flot udsigt over landskabet, se bladets forsidebillede. Videre gik
turen op på Trehøje og til Abildå Brunkulsleje. Her står lidt bygninger tilbage
sammen med nogle af de gamle gravkøer som minde om en svunden tid
med hårdt og opslidende arbejde. Her
mødte vi en flok turcyklister, som vist
nok var kørt ud på den lange rute; men
var endt på den mellemste. Hjemturen
gik via Møltrup optagelseshjem ad en
noget nordligere rute end planlagt af arrangørerne. På trods af forskellige til- og
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fravalg i forhold til ruten blev den kørte
strækning eksakt 100 km. Så havde vi
også fortjent grillmaden med slagterens
hjemmelavede frankfurtere og dertil
hørende.
Tirsdag fik vi selskab af Birte og vi satte
som mål at besøge Daugberg kalkgruber. Dagens rute gik mod nordøst lige
ud af landevejen, idet vi fulgte stien
med den nedlagte jernbane Herning –
Viborg. Desværre kom vi til at køre forlangt nordøst på ved Karup. Det var der
råd for: Min glimrende navigator kunne
straks finde en genvej over til den rette
vej mod Daugbjerg. Det første stykke
var en pæn grusvej, det kan ikke afskrække nogen. Grusvejen blev dog
snart til en markvej, så til et par hjulspor
og til sidst til en næsten usynlig markering i plantagens græs; men frem kom vi
da til Stadionvej.
Resten af vejen fulgte vi næsten den
lagte rute over Kongenshus Mindepark
frem til Daugbjerg Kalkgruber.
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Vi var fremme ved middagstid, så vi spiste vores frokost under træerne ved
Kalkgruberne, før vi gik ned i det underjordiske. Også her gik tankerne til de
næsten umenneskelige arbejdsforhold,
som folk har arbejdet under i fortiden.
Videre kørte vi hen til Mønsted kalkgruber. Hvor Daugbjerg er et lidet besøgt
sted inden i skoven, så er Mønsted en
større turistattraktion. Vi besluttede derfor at nøjes med at besøge stedets café
og nyde en god kop kaffe med et stykke
kage til. På hjemturen blev det til et besøg i Kartoffeltysker museet i Grønhøj.
Kartoffeltyskerne havde jeg hørt om før
(helt fra skoletiden); men det kom som
en overraskelse for mig hvor få de var:
I alt slog godt 50 familier sig permanent
ned på Alheden. Det var også nyt for
mig hvor langt nede sydpå i Tyskland at
de kom: Fra området omkring Heidelberg og Frankfurt. Så var det bare den
lige vej hjem, igen ad den nedlagte jernbane. Nu skulle der dog arbejdes da vinden var godt og vel lige i mod os. Turen
blev igen på de 100 km.
Onsdag var der tur ind til Herning med
modtagelse på rådhuset, gruppebillede
foran Boksen og mulighed for at følge
starten på cykelløbet Danmark Rundt.
Anne og jeg havde dog valgt at tage på
familiebesøg i Ringkøbing.
Torsdag valgte jeg at slå følgeskab med
Klara Søndergaard og godt 50 andre på
den mellemste 67 km’s rute. Dagens
rute gik sydpå med Klara som kompetent turleder. Turen gik ud gennem Herning med første stop ved Rind Kirke.
Derfra videre til Arnborg med sit lille
museum ”Hjemstavnshuset” og Arnborg Kirke. I kirken, som er Klaras sog-
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nekirke, fortalte hun den dramatiske historie om, hvordan hun redede kirkeskibet fra forfald og bortgivelse.
Tilslut spillede hun et lille stykke på orglet.
Hjemstavnshuset viste sig at være et
hyggeligt lille egnsmuseum. Videre
skulle vi, ned til Skjern Å med opstemning og et fint blik af åen. Frokosttiden
nærmede sig; men det skulle ikke være
her. Næste stop var de restaurerede tjæreovne i Hesselvig plantage, her var rigeligt med borde og bænke endda med
tag over, ideelt til frokosten; men ak vi
skulle endnu en etape videre. Endelig
kom vi til Laksen, som er et stykke Land
Art ved bredden af Karstoft Å. Laksen er
en 45 meter lang stenskulptur udført af
Jørn
Rønnau. Her fik
vi endelig lov
til at spise vores frokost.
Laksen
var
god at sidde
på i solskinnet.
Hjemturen
gik via Bjerrely Fiske sø
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til Mørup Stenen. Omkring
Fiskesøen er der en park, som
er et besøg værd. Ejerens private bolig er særdeles interessant; men er desværre ikke
tilgængelig: Huset er bygget
ler og andre naturmaterialer
og er så omgivet af et gigantisk drivhus som klimaskærm.
Fra fiskesøen som nævnt til
Mørup stenen. Stenen er ret
stor og ligger for den største
del begravet i jorden så den
fremstår som en flade. Stenen
er måske ikke så spektakulær;
men det var fantastisk at se alle cyklisterne køre af den smalle sti i kornmarken hen til stenen. Tilslut gik turen hjem
til vandrerhjemmet, hvor vi skulle skifte
til festaften med god mad og underholdning.
Fredag gik turen ud til Den Hvide By i
Birk, hvor Herning kunstmuseum, CarlHenning Pedersen & Else Alfelts Museum og Anglifabrikken ligger. I Birk
mødte vi den lokale historiker Kurt Jørgensen som fortalte levende om folk og
området. Da Kurt sluttede sit foredrag
gik turen ned til brunkuls lejerne ved
Søby. Anne og jeg valgte at stoppe i Birk
hvor vi spise frokost og besøgte Carl-
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Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Hen på eftermiddagen kørte vi
tilbage til Vandrehjemmet, pakkede
cyklerne i bilen og satte kursen sydøst
på.
Cykleturistugen var en dejlig og indholdsrig ferie. Der blev cyklet, festet og
hygget. En stor tak til Klara Søndergaard, som praktisk ene kvinde stod for
et flot arrangement. Jeg skal også
nævne Ole ugens fotograf som fulgte os
og tog mange gode billeder. Billederne
kan beses via Dropboks, der er et link
på foreningens hjemmeside.
Aksel

Hverdagstur med forhindringer 3. august

Første forhindring var at annonceringen
af turen ikke kom med i bladet.
Anden forhindring var at turlederen var
syg og ikke selv kunne varetage turen.
Sidste forhindring var at turleder-substitutten havde glemt at tjekke starttidspunktet.
Så vi stod 4 friske cyklister og ventede
på turlederen, som i mellemtiden havde
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begivet sig ud på sin egen tur. Takket
være mobiltelefonen lykkedes det os at
blive forenet og heldigvis kunne kaffestedet stadig love at levere både kaffe
og kage.
På grund af den forsinkede start blev turen kortet noget af, men vi fik en fin tur,
med nogle fine udsigter ud over Roskilde Fjord.
Tak for turen og god bedring til den sygemeldte turleder fra Birte.

Badetur til Rågeleje

Tages tur til Rågeleje startede på Hillerød station, hvor vi endte med at være
12 pers. i det hele.
Vi kørte ind gennem den smukke Slotshave og skulle fortsætte på cykelrute 33
til Gilleleje. Bertel og Jytte stod ude i
Gadevang og ventede på os. Vi kørte så
MEGET på skovstier og grusveje indtil vi
nærmede os Søborg ruin, så blev der
lidt mere lys og luft. Flere så en kamel
på en mark tæt på Søborg! (Vi havde
IKKE fået så meget som en " Enkelt " at
drikke på det tidspunkt!) Vejret var meget dansk sommervejr: Skyer, blæst, lidt
sol - mørke skyer o.s.v. Vi landede på
Gilleje Havn, hvor flere valgte at købe
en lun fiskefrikadelle til deres frokost.
Idet vi satte os, begyndte det godt
nok at regne - men det varede
gudskelov ikke længe og da vi efter frokosten satte mod Rågeleje
var det nærmest ingenting.
Ved Rågeleje strand kastede
Anette, Tage, Peder og Bertel sig
frygtløs i de ret store bølger. Vi
andre heppede men holdt os ellers på det tørre, klar til at kaste
os ud, hvis der skulle komme en i
havsnød.
Vi skulle have kaffen i Tages sommerhus og da han havde en dejlig
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åben terrasse, dækkede vi kaffebordet
der! Men lige da vi skulle til at skære kagen ud og have den varme kaffe i kopperne - begyndte det at regne ret meget,
men turcyklisterne er ikke blege for at
tage fat! Kagen skulle da sandelig ikke
gå til i regn, så 4 personer tog fat i det
lange kaffebord og transporterede det
forbi sommerhuset og over på den
overdækkede terrasse! Alt klarede transporten - ingen væltede kaffekopper/
termokander eller andet, kagerne fik
heller ingen skader (godt udvalg af diverse rabarber- marengs kager og
kringle) Turcyklisterne ka’ bare det der
med kage. Tage bød også på en " Enkelt
" til turen hjem (vi så godt nok hverken
elefanter eller kameler på vejen hjem).
Vi satte så turen efter Vejby/Helsinge cykelrute 32. Ved Helsinge sagde Janne
farvel - hun ville tage toget hjem.
På en eller anden måde fik vi igen nærmest rygvind til Hillerød! super for vinden var også i ryggen til Gilleleje, godt
den kan skifte til vores fordel.
Vi stod lidt ved Solbjerg Engsø tæt på
Hillerød og kiggede ud over det dejlige
område med alle de spændende fugle.
Før søen tog Bertel og Jytte afsked og
kørte hjem til Nødebo.
Vi var ved Hillerød omkring seks tiden
efter en dejlig dag. Tak til Tage for en
god tur.
Connie

Side 12

KOMMENDE KLUBMØDER
Torsdag 8. september.
Torsdag 13. oktober.
Torsdag 27. oktober
Turplanlægningsmødet.

Afholdes traditionen tro den sidste torsdag i oktober måned i klublokalet.
Start: kl. 19.00. Der sluttes af med
hygge, vin og ost.
Alle som kan og vil bidrage til det kommende års ture ud i det hvide, grønne,
grå og smukke Danmark opfordres til af
møde frem og fortælle om turen og deltage i planlægningen.

Torsdag 10. november
Generalforsamling. Start kl. 18:30
Se indkaldelsen på side 3.

Torsdag 8. december

Juleklubmøde med billeder og gløgg og
julekage.
Eventuelle arrangementer vil blive annonceret på hjemmesiden, hvis de ikke
kan nå at komme i bladet.

Deadline for Turcyklisten
4/2016 er 15. november.
Husk at redaktionen med taknemmelighed modtager billeder og beretninger eller anmeldelser fra afholdte
ture.

