
  

Turcyklisten 

 

Nr. 3 2017 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Cykelturistugen 2017 i Holstebro 

 

  

 

 

 

 

 

 www.turcyklisterne.dk

Læs bl.a. om: 

 

Indkaldelse til generalforsamling 

 

Turplanlægningsmødet  

 

Ture og arrangementer resten af året 

 

Beretninger fra sommerens ture. 

http://www.turcyklisterne.dk/


Turcyklisten 3/2017  Side 2 

 

 

 

BLADET 

 

 

Redaktion 

Aksel Koplev og Birte Søltoft 

redaktionen@turcyklisterne.dk 

 

 

Forsendelse af bladet 

Finn A. Kristensen 

tlf. 22 16 27 30 

 

 

BESTYRELSE 

 

Formand 

Knud Hansen 
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Birgit Rudolph 
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TURCYKLISTEN 

 

Turcyklisten er medlemsblad for forenin-

gen 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 glæ-

den ved at cykle. Så har vi vakt din inte-

resse 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 

Klubmøderne starter almindeligvis  

kl. 18:30 

 

 

KONTINGENT 2017 

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 kasse-

reren. 

 

  

mailto:redaktionen@turcyklisterne.dk
mailto:turcyklisterne@turcyklisterne.dk
mailto:Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk
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Indkaldelse til generalfor-

samling 2017 

 

Der indkaldes hermed til ordinær gene-

ralforsamling til afholdelse torsdag den 

9. november 2017, kl. 18.30. 

 

Generalforsamlingen afholdes i klublo-

kalet 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 

4. Regnskab for det forløbne år til god-

kendelse 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent for 2018 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 

8. Valg af intern revisor og suppleant 

9. Nedsættelse af udvalg 

10. Eventuelt 

 

Forslag der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest 14 dage før generalfor-

samlingen (det vil sige torsdag den 

26.10). Indkomne forslag offentliggøres 

på Turcyklistenes hjemmeside senest 7 

dage før generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne, Knud 

 

MOTIONS OG TRÆNINGS 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

Halvhurtig racertur for de ar-

bejdsfri og ferieramte 

Tirsdag formiddag,  

Fortsætter til 7. november 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid 10:00 

Turlængde 40 – 45 km 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turleder Knud 23437051 og 

Aksel 22802522 

 

Se omtale i Turcyklisten 2-2017 

 

Sommermotion 

Onsdag eftermiddag 

Slutter 20. september  

 

Se omtale i Turcyklisten 2-2017 

 

Vinterkørsel i Hareskoven 

Søndag formiddage med start 5. no-

vember - Bemærk nyt mødested ! 

 

Mødested Klokkedybet på hjørnet 

af Frederikssundsvej i 

Herlev 

Mødetid 10:00 

Turlængde 30 - 35 km 

Tempo Afpasses efter delta-

gerne og mulighed for 

at dele os i 2 hold med 

forskellige ruter. 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Bert Due Jensen 

26676335 + 38746841 
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Det er muligt, at både du og cyklen kan 

blive snavset og trænger til grundig ren-

gøring efter brug. 

Vi håber på igen i år at blive rigtig 

mange, der med god samvittighed kan 

sætte os hjem til frokostbordet. 

 

Hold A kører med Bert i front ad bre-

dere grusstier i godt tempo; men uden 

tekniske udfordringer. Turen kan, uden 

udfordringer, køres på en almindelig cy-

kel evt. uden gear. 

 

Hold B kører med Knud i front ad de 

mere snørklede stier med en afstikker til 

MBT ruten på steder hvor den er let 

kørt. En MBT eller en cykel med gear og 

rimeligt brede dæk anbefales. 

 

 

 

TURE I WEEKENDEN 

 

Havtornetur 

Søndag d. 17 september 

 

Mødested Åmarken station  

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 60 Km 

Tempo 22-24 Km/t 

Turledere Lone Belhage 

Bemærk Husk en rosensaks og 

poser. 

 

Traditionen tro skal vi på havtornetur 

til Hedeland. 

Turen går langs vandet, måske skal 

nogle af vandnymferne have en dukkert 

(hvis vejret tillader det). 

 

Hillerød t/r 

Lørdag d. 23 september 

 

Mødested Damhuskroen 

Mødetid 10:00 

Turlængde 70 km 

Turledere Børge 9399 5480. 

 

Vi kører mod Sjælsø, hvor vi spiser fro-

kost, med udsigt over søen. Herfra kø-

rer vi via Karlebo mod Hillerød, hvor vi 

finder et kaffested.  

Nu er det op til hver især, om man vil 

køre med hele vejen hjem, eller tage to-

get fra Hillerød/Farum. 

 

Efterårstur 

Søndag d. 8. oktober 

 

Mødested Ringvejskrydset i Glos-

trup 

Mødetid Kl 10:00 

Turlængde Ca. 50 km 

Tempo 20+ km/t 

Turledere Bert Due Jensen         

38746841, 26676335 

 

Turen bliver en revideret udgave af Ryt-

terskoleturen, 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 en-

der. 

Jeg vil inden start fortælle lidt om bag-

grunden for Rytterskolerne og deres nu-

værende anvendelse. 
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Undervejs bliver der ingen eller kun 

korte stop ved de enkelte skoler. 

Turen køres ikke i regnvejr. 

 

BERT. 

 

 

Lukketur 

Søndag d. 29. oktober 

 

Mødested Espelunden for enden af 

Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 20 – 25 km 

Turledere Jørgen Harborg 

Tilmelding Tilmelding på 

26578449 

SENEST d. 15/10 

 

Turen går fra Espelunden mod Sydhav-

nen hvor vi skal spise frokost i Tutten på 

mellemfortet. Der bydes på buffet + en 

øl eller vand til 135 kr.  

Spis så meget du vil! 

Kaffe og kage samme sted. 

Turen slutter også her.  

 

Bemærk tilmeldingsfristen (se ovenfor) 

og at betaling på Tutten sker kun ved 

mobilepay eller med kontanter (ingen 

dankort). 

 

 

 

HVERDAGS TURE 

 

 Nordhavnen 

Torsdag d. 5. oktober  

 

Mødested Udstillingen Himmel og 

Hav Helsinkigade 29, 

2150 Nordhavn. 

Mødetid 10:30 

Turleder Johan Knudsen 

24463766. 

Entre Gratis 

Medbring Madpakke 

Kaffested Ikke fastlagt endnu 

Indhold Vi skal lære områdets 

fremtid at kende. Der 

vil blive lettere cykel-

kørsel. 

 

Hilsen fra Johan 

 

 

Glyptoteket 

Tirsdag d. 7. november 

 

Mødested Foran hovedindgangen 

på H.C. Andersens Bou-

levard. 

Mødetid 12:00 

Turleder Jytte 2253 4009 og 

Berthel 2243 6996 

 

Brygger Carl Jacobsen skænkede dette 

flotte museum og sin enestående kunst-

samling til offentligheden - os. 

Marmorkroppe-malerier-mumier-mid-

delhavsstemning-palmehave. 

Glyptoteket er både forlystelsesrum og 

pusterum. 
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Samlingerne er i verdensklasse og vink-

ler liv, kultur og civilisation gennem 

6000 års kunst. 

Kom med på denne tur tirsdag den 7. 

november kl. 12.00 

Mødested foran hovedindgangen på 

H.C. Andersens Boulevard. 

Vi starter med at indtage vores med-

bragte mad- og drikkevarer. 

Derefter beser vi et udpluk af museets 

samlinger, hvorefter vi går en tur, får 

kaffe/kage, og vender tilbage til museet 

netop som det er blevet mørkt. 

Sikke en forvandling. 

Vi slutter senest ved 18-tiden. 

 

 

 

Juletur i Tivoli 

Torsdag 7. december 

 

Mødested Uden for hovedindgan-

gen 

Mødetid 14:00 

Turleder Birgit Rudolph 

tlf. 2627 4419 

 

Vi går en tur rundt i haven for at se den 

festlige juleudsmykning, hvorefter vi 

finder et sted, hvor vi kan indtage kaffe 

og kage. 

 

Venlig hilsen 

Birgit Rudolph 

 

FLERDAGS TURE OG  

ARRANGEMENTER 

 

Mallorca 2018 

Første uge i maj 

 

Det er ikke for tidligt at sætte kryds i ka-

lenderen første uge i maj 2018 for mal-

lorcaturen for jer som gerne vil med. 

Det er dog i skrivende stund for tidligt 

at lægge os helt fast på eksakte dato og 

vælge hotel. Det vil først ske til oktober. 

Vi satser for næste år på samme område 

ved Muro som de foregående to år. 

Der vil komme detaljeret program i næ-

ste nummer af Turcyklisten.  

Ligesom sidste år vil jeg udsende ny-

hedsbreve med løbende information, så 

snart vi har fastlagt detaljerne. Brevene 

vil blive sendt til jer som var med i år 

og til alle som beder om det. Ring eller 

skriv til mig hvis i vil med på nyhedsbre-

vet. 

Hilsen Aksel 
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BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER. 

 

Referat cykeltur Roskildefjord, vest-

siden, 20. maj  

 

Cykelturen startede fra Fredriksund St. 

og Jørgen Harborg var turleder. Ca. 15 

cyklister var mødt op. Det var ikke sær-

lig varmt, så mange stod og frøs, mens 

vi ventede på de sidste. Heldigvis blev 

det bedre vejr i løbet af turen. ca.15 gra-

der, sol og svag vind. Fint cykel vejr.   

Vi kørte igennem Frederikssund og over 

Kronprins Fredriks Bro mod Hornsher-

red. Vi fulgte cykelsti nr. 40 mod syd, så 

vi kørte på østsiden af Hornsherred. Vi 

kørte igennem bl.a. Gerlev, Tørslev og 

Skuldelev.  

Det var meget snoet veje og nogen ste-

der lidt svært at finde skiltene med vej-

visning til cykelstien. Det lykkedes at 

komme på rette vej, og vi cyklede på 

små grusstier og asfaltvej rundt i det 

smukke landskab. Vi var rigtig kommet 

på landet og kørte mellem gårde og 

gule og grønne marker. Vi kunne se gule 

rapsmarker så langt øjet rakte, meget 

imponerende. Heste og får gik og græs-

sede nok så fredeligt. Vi gjorde holdt 

ved en lille lystbådehavn, hvor vi fik lov 

til at låne toilettet. 3 mænd sad og nød 

en formiddags øl. Meget fred fuldt sted.  

 

 

Vi kørte videre ned langs fjorden, og da 

det var tid til frokost stoppede vi i 

Østby, hvor Jørgen viste der var borde 

og bænke.  Der var kommet nogen før 

os, de var vist i gang med fælles havear-

bejde. De foreslog, at vi kørte ned til 

Østby havn i stedet. Vi fulgte det gode 

råd og kørte ned til havnen. Her var der 

borde og bænke, så vi kunne sidde og 

nyde den flotte udsigten ud over fjor-

den, mens vi spiste vores madpakker. 

Skønt sted. 

Turen fortsatte af de snoede veje langs 

fjorden mod kaffe og kage. Det gik no-

get op af bakke, og vi havde modvind. 

Der skulle trædes til i pedalerne. Der var 

vist nogen som havde blandet sig i hvor 

det var, så Jørgen var ikke helt sikker på 

hvilke vej, vi skulle kører. Det er ikke 

altid let at være turleder. Efter vejled-

ning fra Tom, fandt vi den rigtige vej og 

nåede til Svanholm, hvor de var klar 

med kaffe og dejlig chokoladekage.  

 

Desværre havde vi ikke så meget tid, så 

vi nåede ikke at se deres drivhuse, det 

må vi have til gode til en anden 

gang.  Da vi havde holdt pause ca. 40 

min gik turen tilbage til Fredriksund af 

hovedvejen.  Vi havde medvind så det 

gik hurtigt. 20 min tog det at køre til-

bage til Fredriksund st. Vi var i Frede-

rikssund kl. 15.15.  

 

Det var en fin forårstur, når Danmark er 

dejligst. Vi havde kørt ca. 50 km, jeg sy-

nes det gik så godt, så jeg cyklede også 

hjem til Uvelse i alt havde jeg kørt 65 

km.  

 

Tak til Jørgen for en dejlig tur.  

 

Anne Marie  

 



Turcyklisten 3/2017  Side 8 

 

Danmarks turen 2017 - Bornholm   
   

Knud Hofgart havde igen fundet nogle 

fine rammer for årets Danmarkstur ved 

at booke Svaneke vandrehjem.  

Dejligt beliggende - gode værelser og 

ikke mindst god mad. 

  

Turen startede torsdag d. 1 juni, hvor 34 

turcyklister samledes i løbet af eftermid-

dagen/aftenen.  

Nogle tog bilen hele vejen - andre stil-

lede den i Sverige og cyklede resten af 

vejen.  

Nogle tog toget til Ystad og cyklede re-

sten af vejen og nogle tog bussen.  

Desværre blev det for dyrt at lave en 

fælles bustur.  

Svaneke vandrehjem er altid et besøg 

værd.  Venlige værter og god beliggen-

hed.  

  

Torsdag aften viste Knud Hofgart os alle 

rundt i Svaneke. Hyggelig by, men bar 

præg af at turistsæsonen ikke var startet 

op endnu. 

 

 

 

Fredag morgen var alle klar til at tage 

ud på en af de tre planlagte ture. Aase 

og jeg tog med Knud Hofgart til Due 

Odde.  

Ad fine veje i pænt vejr. Frokost i det 

fri. Det eneste lille uheld vi havde var 

da Knud Hofgart knækkede en eger. 

Han kunne dog humpe hjem efter lidt 

justeringer af hjulet.  

Nogle drak kaffe da vi nåede hjem til 

Svaneke. 75 km  

 

  

 

Lørdag drog alle nordpå. Vi startede ud 

med Knud Hofgart og skiftede under-

vejs til Jens Peters hold. Jens Peter ledte 

os sikkert igennem nogle få grusveje og 

vi samledes alle om eftermiddagen i Fru 

Petersens Cafe i Øster Marie til det store 

kaffe og kage bord. Sikken en masse ka-

ger  

Fru Petersens Café er indrettet i den tid-

ligere kirkeskole fra 1908. I lokalerne 

findes en interessant samling af ældre 

møbler, ældre billeder og pyntegen-

stande, ældre husgeråd og ældre køk-

kenredskaber, så interiøret minder me-

get om det ”klunkehjem” fra slutningen 

af 1800-tallet, som findes på National-

museet.  

Et meget spændende besøg.  
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Søndag sidste dag tegnede vejrudsigten 

ikke særligt godt. Nogle startede hjem-

turen fra morgenen. Knud havde plan-

lagt en tur til Gudhjem med en vandre-

tur indlagt. Men da det begyndte at 

regne meget kraftigt blev vandreturen 

aflyst. En del turcyklister søgte ly på et 

røgeri i Gudhjem. Det blev først til for-

middagskaffe og derefter spiste vi det 

meget lækre tag selv bord. Det blev dog 

ved med at regne.  

Et lidt trist afslutning. Vi splittedes for 

alle vinde. Nogle skulle blive derovre et 

par ekstra dage og andre måtte fort-

sætte i regnvejr til Rønne. 

  

Tak til Knud Hofgart for en meget vel-

tilrettelagt tur.  

Tak til alle turlederne.  

Jens Spelmann 

 

 

Mosehuset 18. juni 

 

Vi var 7 der mødte op ved Ringvejs-

krydset i Glostrup. En stødte til ude på 

ruten så vi blev 8. 

Da vi nu var fuldtallig blev kursen sat til 

det obligatoriske bageri i Lejre. Efter et 

kort ophold fortsatte turen sydpå, til 

Kimmerslev Sø, hvor froko-

sten blev indtaget.  

Nu gik turen videre til det en-

delige mål. Her ventede kaffe 

og pandekager med is. Efter 

dette arrangement, var der 

nogen der gik på indkøb i Te-

huset, mens andre nød en øl. 

Nu var det ved at være tid til 

vi skulle hjemad, kort efter 

start fik jeg desværre en punk-

tering; men ved fælles hjælp, 

fik vi løst det problem.   Nu 

gik det nordpå igennem små   

hyggelige landsbyer. Vi kom 

ud til. Køge/Taastrupvej. Da vi nåede Is-

høj kom de første udskilninger, og de 

fortsatte efterhånden som vi kom der-

ind ad. Da vi nåede udgangspunktet var 

vi to tilbage og vi kom godt hjem, jeg 

vil lige sige at vejret var ganske udmær-

ket. 

Tak til Aksel for turen. v/h. Børge 

 

 

 

Maglesø 24. juni  

 

Trods den blandede vejrudsigt var vi tre 

der havde vovet os ud til mødestedet 

på Boserupvej ved Roskilde. Optimisme 

kan jo ramme os alle, og når turleder 

Knud H. nu ikke havde aflyst turen, var 

der vel ingen grund til at blive hjemme. 
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Han startede da også med at rose os for 

at være mødt op! Og nu hvor der - næ-

sten mod forventning - var deltagere 

nok til en tur, besluttede vi os for at be-

give os ud i den stærke, men heldigvis 

lune modvind. 

   

Der kom dog snart små stænk fra oven, 

og efter en times tid blev regnen mere 

ihærdig, og vi måtte søge ly og iføre os 

det regntøj, vi hver især havde ved hån-

den. Knud tog en fornuftig beslutning 

og droppede Maglesø og i stedet køre 

direkte til kaffestedet Tadre Mølle nær 

Tølløse og Hvalsø. 

 

 

 

Her havde vi en lang periode med dejlig 

sol og varme, hvor vi kunne tørre mens 

vi spiste madpakken, og tage os god tid 

til at besøge den stadig fungerende 

mølle, og stuehusets café. Det skulle vi 

nok ikke have gjort, for næsten lige ef-

ter opstart på hjemturen startede et 

kæmpe skybrud og regn på næsten hele 

turen hjem. Men med en stærk vind i 

ryggen og et fantastisk smukt og meget 

kuperet landskab over Gevninge og 

Herslev, var det alligevel en fornøjelig 

cykeltur.  

 

Lise FK  

 

Kulsviertur - Gribskov   

Lørdag den 8. juli  

  

Jytte og Berthels tur startede fra Hille-

rød Station. Der var lagt op til afslappet 

tur med en del kulturelle pauser og med 

vægt på det sociale. Første stop for tu-

rens 8 deltagere var ved Frederiksborg 

Slotshave, hvor vi gik en kort tur og tur-

lederne gav en Enkelt. Ved den smukt 

beliggende Sørup Havn var det allerede 

tid til den medbragte mad (turen star-

tede kl. 11). Dernæst kom vi til Skipper-

huset ved Fredensborg Slot, hvor kon-

gehusets chalup ligger klar til en sejltur, 

hvis slottets beboere ellers skulle få lyst. 

Vi kom så ad skovstier frem til kaffen og 

chokoladekagen ved det ligeledes 

smukt beliggende Fændrikhus, også 

med smuk udsigt til søen.   

Dernæst nåede vi frem til målet, Mårum 

Kulsvierlaugs lejr, hvor kulsvierne havde 

gjort klar til en demonstration af kuls-

vidningen. Det blev en interessant frem-

visning, hvor vi hørte om laugets histo-

rie, dets medlemmer og om ritualer ved 

optagelse af nye medlemmer.   

 

Medens der blev tændt op i grillen var 

vi på en guidet vandretur rundt i sko-

ven. Naturvejlederen var   meget vi-

dende og samtidig en så utrolig dygtig 

fortæller, så vi næsten følte os ført til-

bage til 1700-tallet, når hun berettede 

om gårde og husmandssteder, som til 

vores overraskelse engang havde ligget, 

hvor der nu er skov. Sporene efter går-

dene kunne stadig ses i form af rester af 

skorstene og brønde. Vi så også hvad 

der var tilbage af jættestuer og grav-

høje. Naturvejlederen fortalte anekdo-

ter om Mutter Grib og hendes 7 sønner, 

som engang i middelalderen havde 

holdt sig skjult i én af gravhøjene, og 
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som havde levet af at røve forbipasse-

rende handelsfolk.  

Men det var ikke alt sammen historie. 

Det sidste nye om skoven er, at bæve-

ren er kommet til og begyndt at sætte 

sit præg med opdæmninger.  

Tilbage ved milerne blev der nu grillet 

og hygget afsluttende med fællessang. 

En lang og fin dag med stedvise regn-

dryp.   

For undertegnedes vedkommende slut-

tede turen først helt ved 22 tiden. Men 

pyt med det. Det havde været en dejlig 

tur.  

 

Annette & Tage  

 

 

 

Cykelturistugen i Holstebro 

 

 

 

I. Rejsebrev fra Midt-Vest’en: CTU Hol-

stebro juli 2017. 

 

Det var som vanligt en dejlig oplevelse. 

Der er steder jeg kender samt en masse 

nyt. En driftig by med en energisk puls 

og udpræget sans for billedkunst og kul-

tur. Tænk blot på ”Maren” og ”tobaks-

arbejderens drøm”, Vandkunsten, bal-

let, musik, teater m.m. vægterrunden 

og Peters kunstcykeltur. 

Rejsen til og fra druknede ofte i regn 

samt også lidt stænk i ugens løb, så det 

blev cykeluge i ”vådt omslag”.  

Af de steder jeg så fra sadlen vil jeg 

nævne Venø. Hvilken skøn lille ø, med 

et meget varieret landskab – og så fik vi 

gratis kaffe på campingpladsen – gæst-

frie folk. Bovbjerg gjorde indtryk, der 

var højt ned og et kanonflot vejr. På re-

turen var vi på hornvarefabrikken i Bøv-

lingbjerg – mange smukke brugsting og 

kunsthåndværk. 

 

 

Halvanden dag, når vejret var tja-ha 

brugte jeg bilen. Spøttrup Borg med 

middelaldermarked og Hjerl Hede med 

arbejdende værksteder er seværdige. 

Jeg nåede også Kunstmuseet og Nørre-

landskirken – ja de kan bare det der i 

Holstebro. 

Jeg fik lejlighed til at køre en tur sydpå 

i landskabet mellem hovedvejene 11 og 

16/28. Fantastisk smukt, kuperet og fro-

digt med moræner og smeltevandsdale.  

 

Jeg rundede også Spjald, som jeg for 

længe siden har skrevet en limerick om. 

Den får I med; 

En ung kæderyger fra Spjald 

gik ud for at få sig et knald 

han lagde sine klæder 

fik stjål’en alle kæder 

så nu er han gået på tjald. 

 

Fin sidste aften, med danseinstruktion i 

noget ”squaredansk”-agtigt, hvor man 

kom rundt med alle damerne. Desuden 

freestyle swing til rock med kul på. 

En stor tak til ildsjælene for et godt og 

varieret program. Også tak til ildsjælene 

som har lavet/laver tidligere og fremti-

dige cykeluger. Set i sammenhæng med 

Knuds Danmarks ture danner det en 
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dannelsesrejse i etaper, hvor man lærer 

vort land meget bedre at kende.  

Mange tak fra Finn Ø. 

 

 

II. Cykelturistuge beretning fra Lone 

 

Endelig blev det uge 30, og den årlige 

cykelturistuge, som denne gang gik til 

Holstebro. Vi ankom i det sædvanlige 

(meget) regnfyldte sommervejr med 

frygt for at ugen udelukkende skulle 

være våd. Om aftenen var der velkomst 

og fællesorientering, vi fik poser med 

kort og informationsmateriale om hvad 

vi kunne se på de forskellige ruter. Bag-

efter blev der hygget ved bordene og 

spist kringle. 

 

Mandag var første cykeldag, her gik tu-

ren til Venø. De fleste havde valgt den 

guidede tur, så vi var ikke mindre end 

50 der hjulede afsted, tempoet var sta-

bilt, så det gav en god start. Netop kørt 

igennem Struer ankom vi til færgelejet, 

der sejlede os de 5 minutter over til 

Venø. Øen er på 7,5 km og 1,5 km på 

det bredeste sted. På øen fik vi frit spil, 

delte os op i grupper og cyklede nord 

på. Sammen med Vibeke, Gitta og 

Janne fandt vi en skøn plet med kig ud 

over Venø bugt. På vejen tilbage var vi 

inde i Venø´s lille kirke.  

 

 

 

Aftenen bød på byvandring med to 

vægtere. Byen er fuld af kunst, bl.a. var 

der en meget spændende skulptur lavet 

af Bjørn Nørgård; Borgerne fra Holste-

bro. Ved første kig var det bare en 

masse kvinder og mænd, men alle 

havde en eller anden defekt, for lang 

hals, for korte ben mm. Turen startede 

og sluttede ved Maren, skulpturen der 

hver aften sænkes ned i jorden, her led-

saget af vægternes sang.  

 

 

 

Ellers bød ugen på: ture til Vesterhavet 

Thorsminde, Bovbjerg Fyr, grillaften og 

foredrag. Een af dagene stod i kunstens 

tegn, museumsleder Peer ledede kultur-

cykelturen rundt om Holstebro, og han 

var en rigtig god og medrivende fortæl-

ler. På turen kom vi bl.a. forbi Odin te-

atret, som desværre var lukket p.g.a. 

sommerferie, men bedst som vi bliver 

fortalt om teatrets historie, er der en der 

dukker op ved indgangen. Han havde 

egentlig fyraften og var på vej til fitness, 

men hvis vi var friske ville han da godt 

lige give os en hurtig rundvisning i hu-

set, det blev en meget spændende rund-

visning. Han fortalte, at teatret har eksi-

steret i 53 år, og har spillet i 65 lande, 

arbejder i det hele taget med mange na-

tionaliteter.  
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Godt mættede af info pressede kaffetør-

sten sig på, så næste holdt blev Holste-

bro bymidte. Efter aftensmaden var der 

cykeltur til byen, hvor Peer endnu en-

gang kunne berette om kunst i byen.  

 

Fredagens tur gik til Hjerl Hede hvor 

nogle valgte, at se museet og andre var 

på naturvandring. Sidste aften var med 

lækker mad og vin. Man havde inviteret 

en gruppe: ”Kom og Dans”, der på en 

halv time lærte os nogle trin. De fleste 

blev og hyggede til 23.00 så blev der 

sagt på gensyn, og ja vi ses jo i Frede-

riksværk til næste år. 

 

P.S. og så er der alt det jeg ikke har skre-

vet om, cykelsmeden der hver dag 

holdt med sit mobile værksted, pum-

pede cykler, lappede og fik en sludder 

med cyklisterne, en kanon service. 

Hilsen Lone.  
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Bådfarten torsdag 3. august 

 

På en dag med heldagsregn blev vi 4 

personer på Peders udflugt. De to sidste 

var Gitta og Flemming N. 

Vi havde fra Lyngby til Frederiksdal en 

hel båd med 2 styrmænd for os selv.  

Der var en særlig tyst stemning på Møl-

leåstrækningen, hvor træernes regn-

tunge løvhæng nærmest opslugte os i 

den dramatiske regn dis kun afbrudt af 

et par ”skål” fra Peders dram En Enkelt 

og en sporadisk andægtig sagte konver-

sation. 

I Frederiksdal styrede vi op til Den 

gamle Have, hvor vi indtog frokost i 

den overdækkede afdeling og fik 

smagt/prøvesmagt en røgøl fra detlille-

bryggeri.dk. Der var ikke sparet på rø-

gen. 

Hjemturen blev også med båd med 

samme bemanding som udturen, fordi 

Prinsessestien var uegnet til forsvarlig 

vandring. Det var nu rart at kunne slutte 

af i Café Amalie på Lyngby Hovedgade, 

før vi skiltes. 

Bådfarten på Lyngby, Bagsværd og Fu-

resø begyndte i 1890´erne og ejes af de 

3 kommuner Lyngby Taarbæk, Glad-

saxe og Furesø. De 3 søer besejles fra 

sidst i april til midt i september. 

Johan. 

 

Nordkystturen 5. august. 

 

Morgenen oprandt med sol, men hen-

imod start fra Hillerød skyede det til. Vi 

blev 7 deltagere. 

I frisk nordvestenvind skulle vi cykle 

nordpå på østsiden af Arresø med skum 

på bølgetoppene og samtidig i de spæn-

dende bakker. Efter fotostop ved sø-

bredden gik det ind på den asfalterede 

cykle-/gangsti nord for søen og til Tis-

vilde Hegn. Frokost ved iskagehuset på 

Tisvilde Strand. 

Både i Tisvilde og Tisvildeleje afholdtes 

marked med rigtig mange biler på ve-

jen, men vi nåede dog Vejby Strand og 

Børges sommerhus og kunne sætte os 

indendørs til et nydeligt dækket bord, 

netop som regnen væltede ned. En 

dram eller to øgede hyggen. 

Annette og Tage valgte at cykle til deres 

sommerhus i Rågeleje. Vi andre tog den 

asfalterede cykelrute 32 gennem vidun-

derlige landskaber til Helsinge, hvor 

man skal sno sig for at følge 

den gennem byen.  

Tilbage i Hillerød skulle vi 

lige have slotsbakken opad, 

før vi havde kørt 65,5 km. 

Alle tog S-toget hjemad 

glade og tilfredse. 

Tak til Børge. 

 

Johan. 

 

Buresø 13. august 

 

Vi startede 13 fra Espelun-

den. Jens Spelmann havde 

overtaget Sørens plads som 
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med turleder. Da vi nåede frem til Bal-

lerup valgte Gitta at køre hjem. Hun 

blev kort efter erstattet af Johan på sin 

nye sorte Koga med indvendige gear.  

 

Da vi nåede frem til bageren i Ganløse 

valgte Finn K, at køre fra. Han blev med 

det samme erstattet af Aase, som var 

startet lidt senere hjemmefra. Vi kørte 

forbi Skovly, hvor asfaltvejen blev er-

stattet af en smal skovsti med en del 

bakker. Da vi nåede frem til Buresø, var 

der for en gangs skyld mange menne-

sker, som spiste og gik i vandet i det 

gode vejr.  

Vi fandt siddepladser, hvor man kunne 

vælge mellem skygge og læ eller sol og 

vind. Vi fortsatte langs Bastrup Sø mod 

stationsbageren i Farum.  

Her kørte Aase fra, da hun skulle møde 

på arbejde kl. 15. Så vi endte med at 

være 12 til kaffe og kage. 

Det var en fin tur i godt vejr. 

Flemming 

 

 

 

Weekendtur til SMYGEHUK 

Peder Andersen skriver: 

 

Tom fører os af små veje og stier til før-

ste stop ved Nordens største hul i jor-

den. Det påstår Svenskerne. Et kalkbrud 

på 1300 m x 800 m og 65 m dybt. 

I brug fra 1886 til 1994. 

 

Da vi nåede frokost, blev det ved Mån-

storps Gavlar, en Ruin med voldgrav og 

en sene inden for murene, hvor vi 

kunde sidde med vores madpakker. 

Eftermiddagskaffen blev nydt i Trelle-

borg Vikinge Museum, hvor vi gik en 

lille tur på kopi af fæstnings palisaden. 

 

Efter indlogeringen på Sveriges sydligste 

Vandrehjem, med et Fyrtårn fra 1883 

 

”SMYGEHUK: Längre söderut kommer 

du inte. Inte i Sverige i alla fall.” stod 

der på opslaget 

 Nu var vi blevet godt sultne efter en fin 

dag med gode cykelveje og oplevelser. 

Vi bliver enige om at gå ned i havnen 

og købe en fiskeplatte, hvilket var læk-

kert. 

Næste morgen blev vi mødt med et 

overdådigt morgenbord i Tudehuset  

Lone ser efter om der mangler noget, 

men det gjorde der ikke. 

I frisk vejr med sol, på cyklen igen (Det 

havde regnet om natten) og ud i det 

Skånske landskab, af småveje og omveje 

p.g.a. af vejarbejde. Vi så atter noget 

interessant i Smyges omegn: Kalk-

brænde ovne lå spredt på engen, dem 

måtte vi ind og se, de havde været i 

brug til 1950. Der var arbejdsredskaber, 

og Berthel fandt et par træskostøvler, 

de største han og jeg har set. 
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Nu kommer vi ud i et mere kuperet ter-

ræn mod Marsvinsholm Slotspark, hvor 

Vi spiser frokost, slottet var dog i bedre 

stand end dét dagen før. 

Turen fortsætter sydpå til stien langs 

Ystad vejen ved kysten, hyggelig tur 

med udsigt til vandet. 

   

Vi bliver enige om at bestille Pizza til af-

tensmad, som den søde værtinde giver 

os lov til at spise i Tudehuset. 

Sidste dag bliver også en god dag, til-

bage mod Hyllie, over Børringe og To-

rup til landbrugsmuseet, med æblekage 

og autentisk Das. 

 

 

Vi fik en byge lige inden stationen, og 

står i læ under en bro.  

 

Snart skinner solen igen, og turen er slut. 

 

TAK til Susanne og Tom 

 

KOMMENDE KLUBMØDER 

 

Torsdag 12. oktober 

 

Torsdag 26. oktober 

Turplanlægningsmøde 

 

Afholdes traditionen tro den sidste tors-

dag i oktober måned i klublokalet. 

 

Start: kl. 18:30. Der sluttes af med 

hygge, vin og ost. 

 

Alle som kan og vil bidrage til det kom-

mende års ture ud i det hvide, grønne, 

gule, grå og smukke Danmark opfordres 

til af møde frem og fortælle om turen 

og deltage i planlægningen. Der vil nok 

være en lille overraskelse, men kun 

fremmøde bliver indviet! 

 

Torsdag 9 november 

Generalforsamling 

 

Dagsorden se forrest i bladet 

 

Torsdag 14. december 

Julemøde 

Der serveres Glögg, julekage og vises 

billeder 

 

Lørdag 27. januar 2018 

Nytårsfrokost. 
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