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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 møde op til en af de 

annoncerede ture for at se hvad vi egent-

lig er for nogle. Se i øvrigt også: 

www.turcyklisterne.dk 

 

 

KLUBLOKALE 

EnergiCenter Voldparken, 

Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj 

Lokale 204 på 2. sal. 

Klubmøderne starter almindeligvis  

kl. 18:30. 

 

 

 

KONTINGENT 2021 

Almindeligt kontingent   350 kr. 

Husstandskontingent      600 kr. 

Bladabonnement            100 kr. 

 

Indbetaling kan ske på  

giro 5 713 846, vælg korttype 01. 

 

Eller via netbank, brug  

reg. no. 1551 konto 5 713 846. 

 

Hjælp med at holde medlemslisten  

aktuel. Send ændringer i adresse,  

telefonnummer eller e-mail til kassere-

ren. 
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MOTIONS- OG TRÆNINGS- 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

Motionsturene tirsdage og onsdage fort-

sætter sommeren igennem uden aflysnin-

ger. Det kan derfor ske, at alle turledere 

holder sommerferie – så håber vi at I selv 

kan finde en tur rundt. 

 

Halvhurtig racertur for de  

arbejdsfri og ferieramte 

Tirsdage (sidste gang 26. okt.) 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 40-50 km 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Aksel Koplev 

 

Her fra april tager vi racercyklerne frem 

og kører landevejstur. Vi kører vekslende 

ruter, fx til Ganløse eller Hvedstrup eller 

ned langs Strandparken til Ishøj og retur.  

Enkelte gange kører vi også til Amager. 

 

Vel mødt. Knud og Aksel. 

 

Sommermotion 

Hver onsdag med start  

onsdag d. 7. april og slut 8. september 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 17:00 

Turlængde 35-40 km 

Tempo 22-24 km/t 

Turleder Merete Jørgensen 

29825183 

 

Igen i 2021 er der mulighed for at mo- 

tionere onsdag. Turen går gennem Her-

stedøster, Risby, Ledøje, Nybølle til Sen-

geløse, hvor der holdes en pause ved ga-

dekæret. Derefter går det hjemefter over 

Vridsløsemagle, Galgebakken og Super-

cykelstien til vi igen rammer Espelunden. 

Klar til start tirsdag formiddag. Foto: Knud Hansen 
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TURE OG ARRANGEMENTER 

I WEEKENDEN 

 

Mosehuset v. Borup  

Lørdag 26. juni 

 

Mødested Ringvejskrydset i Glostrup 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 90 km 

Tempo Se beskrivelsen 

Turleder Aksel 2280 2522 

 

Turens mål og kaffested er Mosehusets 

Købmandshandel ved Borup. Her sælges 

et utal af tevarianter, krydderier, slik og 

meget mere. I gården serveres kaffe og 

pandekager. 

 

Ruten går fra Glostrup til Tåstrup og vi-

dere over Torslunde, Reerslev, Snolde-

lev, Valore og Kløvested til Kimmerslev, 

hvor vi spiser frokost ved søbredden, en-

ten ved kirken eller ved "stranden".  

  

Efter frokost kører vi et kort stykke ned 

til Dyndet, til Mosehusets Købmandshan-

del. Her får vi pandekager til kaffen. Efter 

kaffen køres over Ølsemagle og hjem ad 

Gammel Køge Landevej.  

 

Tempoet afpasses efter deltagerne, så alle 

kommer med rundt. Man bør dog være 

i så god form, at man kan køre de 2 x 45 

km uden egentlige pauser. 

 

 

Aflyst: Kulsviertur 

Lørdag d. 10. juli 

 

 

Maglesø - Tadre Mølle 

Lørdag d. 24. juli 

 

Mødested Den store parkerings-

plads på toppen af bak-

ken ved Boserup Skov 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 75 km 

Tempo 23-25 km/t alt efter de 

fremmødte 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Tilmelding Senest torsdag 22. juli 

  

Turen går gennem nogle af de mest na-

turskønne områder på Midtsjælland, 

hvilket også inkluderer en del bakker un-

dervejs.  

Turen starter ved Boserup skov. Så er vi 

fri for gadekørsel, og der er gode parke-

ringsmuligheder for bilister. Derfra kører 

vi over Kattinge, Kornerup, Lejre, Kisse-

rup, Hvalsø, Sonnerup, Tølløse til Mag-

lesø, hvor der holdes frokost.  

Efter frokost fortsætter vi ad Gl. Skovvej 

til Nyby, Marup, Astrup, (Tølløse) og 

Tadre Mølle, hvor eftermiddagskaffen 

indtages.  

 

Derefter hjemad over Vester Såby, Kirke 

Såby, Abbetved, Gevninge, Herslev og 

Kattinge til vi igen er tilbage ved Boserup 

Skov. 

Fra turstart i 2019 
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Nordkysten 

Søndag d. 8. august  

 

Mødested Hillerød Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 70 km 

Turleder Tage 30254750 

 

Vi kører langs Arresø over Annisse og 

Ramløse. Herfra mod Rågeleje, hvor vi 

holder frokostpause ved Heatherhill.  

 

Herefter cykler vi mod Græsted, og ved 

Tulstrup kommer vi via cykelrute 33 gen-

nem Gribskov tilbage til Hillerød.  

Hvis vejret og turlederen ellers er til det, 

er der mulighed for havbad i Rågeleje, så 

husk badetøjet.  

Kaffestedet finder vi i Rågeleje eller Græ-

sted. 

 

 

Hedebo-egnen (tidl. Roskilde) 

Søndag d. 15. august 

 

Mødested Høje Taastrup Station 

nord-/vestside 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 45-50 km 

Tempo Så alle kan følge med 

Turledere Birte 20740164, og 

Poul 40417248 

 

Vi mødes ved fodgængerbroen der fører 

over perronerne. Turen går på en rund-

strækning mod syd. Vi kører over Tors-

lunde, Gjeddesdal, Greve Landsby, Karls-

trup, Solrød, Havdrup, Snoldelev, Tune, 

Hedehusene.  

Forhåbentlig en dejlig tur for alle igen-

nem det danske sommerland. 

Tag madpakken med, den spiser vi un-

dervejs, og derefter finder vi en café til 

en kop kaffe. 

 

Måske siger turlederne farvel i Hedehu-

sene, men de 45-50 km er inklusive turen 

tilbage til Høje Taastrup Station. 

 

Aflyst:  

Roskilde-Frederikssund  

Søndag d. 22. august 

 

 

Buresø  

Søndag d. 29. august  

 

Mødested Espelunden for enden af 

Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 60-70 km 

Tempo Afpasses efter delta-

gerne 

Turleder 

og 

assisterende 

turleder 

Lis Jakobsen  

28476622 

Søren Chr. Jensen  

21296077 

 

Vi kører ad Sct. Jacobsruten til Ballerup 

St. Videre ad Kilderuten, forbi Grantofte-

gård, under S-banen til Måløv.  

Næste mål er Ganløsebageren med et 

kort ophold. Derefter videre til Buresø-

badet, hvor vi spiser frokost og måske ta-

ger en dukkert.  

Efter frokosten kører vi nord om Bastrup 

Sø til Farum St., hvor kaffen indtages hos 

stationsbageren.  

Hjemtur over Værløse, nord om Søn-

dersø, videre gennem Jonstrup Vang til 

Ballerup Nord. Ad Sct. Jacobsruten til-

bage til Rødovre Parkvej. 
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Svogerslev 

Søndag d. 12. september 

 

Mødested For enden af Rødovre 

Parkvej ved Espelunden 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 75 km 

Tempo Så alle kan følge med 

Turleder Flemming Nielsen  

43644903  

 

Vi kører gennem Vestskoven, Sengeløse, 

Marbjerg og Himmelev frem til Lynghøj-

søerne. Vi spiser frokost ved Thomas 

Dambos kæmpetrold Runde Rie. Efter 

frokost køres gennem Vor Frue, Øde Ha-

strup og Vindinge frem til Hedehusene, 

hvor vi skal have kaffe og kage. Vi følger 

stisystemerne langs S-toget tilbage til ud-

gangspunktet. 

 

Æbletur 

Lørdag d. 18. september 

 

Mødested Åmarken Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turleder Lone Belhage 24804687  

Lone@belart.dk  

Husk Madpakken 

 

Vanen tro kører vi langs vandet, og slut-

ter i min kolonihave til kaffe og æblekage 

(spændende hvor mange det bærer i år, 

da det er blevet kraftigt beskåret).  

HVERDAGSTURE 

 

Fasanstien 

Torsdag d. 1. juli 

 

Mødested For enden af Rødovre 

Parkvej ved Espelunden 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 50 km 

Tempo Så alle kan følge med 

Turleder Flemming Nielsen  

4364 4903 

Vi kører ad Vestvolden, Avedøre Holme, 

Kalvebod Fælled og Kongelunden frem 

til Thomas Dambos kæmpetrold Bjarke 

Cirkelsten, hvor vi spiser frokost. Efter 

frokost finder vi et sted med kaffe og 

kage, hvorefter der cykles tilbage til ud-

gangspunktet.  

 

 

 

 

Foto:Lone 
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Bådfarten 

Torsdag d. 5. august 

 

Mødested Sorgenfrivej 23 

Mødetid Kl. 10:45 

Turledere Peder Andersen  

tlf. 2897 6208 

Medbring Madpakke 

 

Afgang kl. 11:00. 

Pris for sejlads 85 kr. (pensionister 70 kr.) 

 

Vi går en lille tur i området, inden vi spi-

ser vores mad i Den Gamle Have, hvor 

drikkevarer skal købes. 

Hvis vejr og stemning er til det, går vi ad 

Prinsessestien og ser Klopstocks Eg, der er 

ca. 800 år og i live. 

Kaffested i Lyngby Hovedgade, hvor tu-

ren slutter. 

 

Rokkedyssegård 

Torsdag d. 2. september 

 

Mødested Espelunden, for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turledere Knud 23437051 og  

Merete 29825183  

 

Denne tur går til Rokkedyssegård lige 

uden for Kirke Værløse. Her dyrkes der 

bl.a. jordbær til pluk-selv. Da vi var der 

sidste år i september, var der stadig jord-

bær, så medbring gerne passende bøtter 

såfremt I ønsker at hjemtage nogle.  

Der er en dejlig cafe med økologiske pro-

dukter, og selvfølgelig kan der købes 

kaffe, the og andre drikkevarer.  

Vi har ikke kørt prøvetur endnu, så en 

nærmere beskrivelse må vente. Hold øje 

med hjemmesiden.  

 

  

FLERDAGSTURE OG  

ARRANGEMENTER 

 

Kalundborg 

2. - 5.  september  

 

Weekendtur i området omkring Kalund-

borg. Der er pr. 10. juni stadig 2 ledige 

pladser, ellers er turen fuldtegnet. 

 

De 2 billeder af Thomas Dambos 

trolde skyldes Kurt Johansen 
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Prisen for turen er kr. 1.300 pr. person. 

Den inkluderer 3 overnatninger, 3 x mor-

genmad, 3 x frokostmadpakker. Linned 

skal tilkøbes. 

Tilmelding ved henvendelse til Lone Bel-

hage og ved betaling af beløbet til hende. 

 

 

Mallorca 2021 

Slutningen af september –  

begyndelsen af oktober 

 

Vores Mallorca-tur måtte vi jo aflyse sid-

ste år. I år ser det lidt bedre ud, bl.a. fordi 

så mange efterhånden er vaccinerede.  

 

Vi er næsten klar med datoerne: Det bli-

ver udrejse 29. eller 30. september, hvor 

der er afgange midt formiddag, så vi ikke 

skal op midt om natten for at komme af 

sted. Hjemrejse tilsvarende 6. eller 7. ok-

tober. 

 

Opholdet: 7 nætter på Hotel Amapola i 

Playa de Muro med all inclusive. Hotellet 

er det samme som vi har anvendt de fo-

regående år. 

 

Vi håber på at kunne fiksere datoer og 

flyafgange omkring 1. juli. Vi vil da sende 

nyhedsbrev ud til jer, som var med i maj 

2019, samt til jer, som har sagt, at I gerne 

vil orienteres. Skriv eller sms til Aksel hvis 

du er interesseret. Nyhedsbrevet kommer 

også på hjemmesiden. 

  

 

Jubilæumstur 47 år 

20. - 22. maj 2022 

 

Så prøver vi med 3. forsøg at få gennem-

ført vores jubilæumstur. Vi bibeholder 

principielt det oprindelige program; men 

opdaterer det og vender tilbage til vinter 

med det reviderede program og tilmel-

dingsinformation. 

 

 

BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

Nordsjælland 

5. september 2020 

(Referatets forsinkede fremkomst skyldes 

alene redaktionen).  

 

8 friske turcyklister mødtes på Hillerød 

Station, nogle var med toget, nogle på 

cykel fra KBH og nogle med cykel/bil. 

Vejret var rimeligt, solen skinnede sågar. 

Vi kom hurtigt ud af den flotte by og ud 

på de små veje. Vi skød en pæn fart, det 

var jo Børge der var turleder :-) 

Himlen blev pludselig meget sort med 

følgende byge, og vi erfarede at en majs-

mark udmærket kan bruges som ly for 

regnen. Vi var dårligt kommet op på cyk-

lerne, før der kom en ny byge.  

 

Denne gang gjorde vi holdt under store 

(våde) træer ved indkørslen til en stor 

gård. Frokosten indtog vi på legepladsen 

ved Havelse Skole – der var halvtag og 
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borde/bænke, og solen var kommet frem 

igen, så vi kunne få tørret lidt af det våde 

tøj. 

 

Der er mange lange og gode bakker i om-

rådet, så vi havde fortjent kaffen og ka-

gerne på Farum Konditori. Her fik vi lige 

den sidste byge, men kunne heldigvis 

krybe i ly indenfor. 

 

Børge havde åbenbart ikke fået km nok i 

benene, så han cyklede de sidste 20 km 

hjem sammen med to af deltagerne. 

Tak for en dejlig tur. 

Hilsen Merete 

 

Optimisttur 

Lørdag d. 10. april (dette år      ) 

I “gamle dage”, dvs. indtil for nogle år 

siden, var der to optimistture: En hurtig 

og en mere moderat, men meget få del-

tagere til den hurtige. 

Så i år var der én tur, og 11 friske turcyk-

lister deltog. Det korte resume af turen er 

sol, modvind og masser af bakker. 

Vejret var godt, rigtigt aprilsvejr. Vi kørte 

til Ølstykke, hvor vi indtog frokosten på 

en skole med borde/bænke, med god 

plads til os og nogenlunde læ.  

 

Næste stop var den nye, meget omdisku-

terede Vinge Station, som blev anlagt, 

fordi der skulle bygges industri og masser 

af bebyggelse, hvilket ikke er sket endnu. 

Borgmesteren i Frederikssund har vist sta-

dig “røde ører”. Herefter var vi forbi en 

kæmpestor slags lade, hvor Rigsarkivet 

har oplagringsplads. 

 

Så igennem Store Rørbæk, Svestrup, 

Gundsømagle, Tågerup, Aagerup og så 

videre til Munksøgård, hvor Birte og 

Poul som sædvanlig var det gode værts-

par til eftermiddagskaffen og kagen. Vi 

sad inde på gårdspladsen på den gamle 

Munksøgård med dejligt læ. Indtil da 

havde vi kørt 65 km, og flere af delta-

gerne kørte ad Roskildevej ind til Køben-

havn, Vanløse, Hvidovre, Amager m.m., 

og ikke at forglemme alle bakkerne. 

 

En dejlig tur med godt selskab. 

Merete 

 

 

 

Furesøen 

Lørdag d. 24. april  

Vi er cirka 11 supercyklister, der mødes kl. 

10.00 ved Klokkedybet i Herlev. Vejret 

er fint, og humøret som sædvanlig hyg-

geligt hos Turcyklisterne. Især hos Aksel, 

som senere på dagen skal modtage sit 

første vaccinestik. Og det nåede du jo 

fint, Aksel. 

Efter et par kilometers cykling indhentes 

vi af Lise, som liiige lidt sent havde be-

sluttet sig for at nyde nogle timer i godt 

selskab. 

Første stop er ved de små røde hyggelige 

rækkehuse, der oprindeligt husede fami-

lier fra de meget tætte bebyggelser på ho-

vedstadens stenbro. Sikke en omvæltning 

det må have været at flytte næsten på 

landet til lys, luft og grønne omgivelser. 
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Men vi skal jo videre, og fortsætter ad 

stier og villaveje med udsigt til skønne 

træer, blomster og gode ben – hvis man 

da ikke har for travlt med at ordne ver-

denssituationen. 

 

Det er svært at beskrive turen i detaljer, 

da naturen rundt om Furesøen er ubeskri-

veligt smuk og varieret. Og så er der jo 

alle disse flotte, meget store villaer og pa-

læer, der bestemt fanger øjnene og må-

ske giver anledning til tanker om livet 

der. Engang vidste vi faktisk meget om 

tilværelsen i en bestemt villa, nemlig 

“Matadorvillaen ved fjorden”. Den er nu 

malet gul. Ak ja, det er tiderne. 

Og så er der Vaserne ved Furesøens nord-

lige bred, hvor vi heldigvis bevæger os 

hen. Sikke dog et fantastisk område.  

Vi cykler gennem våd-, mose- samt eng-

områder ad træbelagte stier. Oplever 

nærmest forhistoriske ellesumpe, hvor vi 

måske kan forvente at møde forhistoriske 

dyr.  

I øvrigt betyder “vase” i denne sammen-

hæng “en vej, der er af grene over et 

sumpet område”. Heldigvis er grenene 

nu blevet mere regelrette. 

Frokosten bliver nydt i nærheden af Va-

seskjulet. Et dejligt sted med bænke-

/borde og kun 150 meter ned til søen, 

hvor man i skjul har et dejligt udsyn over 

søen og dens liv. 

Men hvem kommer der på to hjul? Det 

er såmænd Tom Stifinder, der har snuset 

sig frem til os. Godt fundet, Tom. 

Nu ganske kort.  

Turen fortsætter til stamcafeen Farumhus 

med kaffe og kage. Herefter hjemad med 

de sædvanlige farveller undervejs til Kø-

benhavn. 

Tusind tak for en dejlig tur, kære Turcyk-

lister samt Merete og Knud. 

 

De bedste hilsner 

Annette Lindgaard 

 

Søborg Engsø 

Lørdag d. 8. maj  

Vi blev 8 turcyklister, der trodsede det 

kolde og lidt uforudsigelige forårsvejr og 

tog med på turen fra Farum til Søborg 

Engsø og retur. Landskabet på denne tid 

af året er jo altid værd at bevæge sig ud 

i. Spæde nyudsprungne træer med det 

skønne tæppe af anemoner i skovbun-

den. Vi fik en kold modvind i starten, 

men efterhånden fik vi kørt os lidt varme, 

og vi nød turen, selvom nogle mente at 

der godt kunne have været lidt flere pau-

ser. Men vejret indbød som nævnt heller 

ikke rigtigt til pauser i starten af dagen. 

Efter lidt frem og tilbage et par steder 

hvor vejene vist ikke lå helt som Aksel 

huskede det, så nåede vi frem til Søborg 

Engsø og madpakkerne. Nu havde solen 

besluttet sig for at lege med, og med lidt 

læ fik vi en dejlig frokostpause med ud-

sigt over den gendannede sø.  

 

Vi overvejede undervejs om vi skulle op-

søge et nyt kaffested, men det endte i 

denne omgang med bageren i Farum. 

Men det ville sikkert være fint hvis vi 

fandt lidt flere steder at vælge imellem i 

det nordsjællandske.  
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Tak til Aksel for en dejlig og smuk tur 

rundt i vores, trods kulden, fantastiske 

forårslandskab.  

Birte 

 

 

Vestegnen 

Lørdag d. 15. maj 

I dette lørdags let kølige gråvejr, som tru-

ede med væde, havde Børge formået at 

samle 8 folk inkl. ham selv ved Espelun-

den. 

 

I nogen modvind gik det i retning af Ros-

kilde Fjord. I Østrup faldt en blid regn, så 

Børge bestemte efter 14 sekunders be-

tænkningstid at korte ruten af, så vi ikke 

nåede Gundsømagle og Tågerup m.v.  

 

Selvfølgelig havde regnen ombestemt sig. 

Derfor kom vi tørskoede til fællesbænken 

i Sengeløse og dermed frokosten. Børges 

lakoniske melding var så, at kaffe skulle 

indtages 3 kvarter efter, men vanen tro 

var kaffestedet uden navn. Det blev dog 

udendørs i Pederstrup med stedets sæd-

vanlige righoldige kagemenukort og da-

gens kaffe med varm eller kold mælk ef-

ter ønske samt genopfyldning og endda 

rabat. 

Ad flest mulige flisebelagte/asfalterede 

stier sluttede næsten alle som vi be-

gyndte, ved Espelunden. 

Tak til Børge, også for førerskabet i mod-

vinden.        Johan. 

 

I og omkring Gentofte 

Torsdag d. 3. juni 

En fabelagtig cykeltur med 16 cyklister 

inkl. Johan som turleder. Sommervejret 

var med os, og det blev en meget blandet 

tur med smukke kirkegårde og parkha-

ver. En ca. 30 km i og omkring Gentofte. 

Kaffen og kagen nydes ved Gentofte Sø. 

Tak for turen, Johan        Anette Kudahl 

 

KOMMENDE MØDER OG 

KLUBMØDER 

 

Grillklubmøder 

Fredag d. 9. juli og 13. august 

 

Mødested Bålpladsen ved Kridtbjer-

get i Vestskoven 

Mødetid Fra kl. 18:00 

Turleder Flemming Nielsen 

43644903 

 

Grillklubmøderne vil ligesom de senere 

år være ved Kridtbjerget, som findes 1 km 

nordøst for Naturskolen og syd for Har-

restrup Mose. Se evt. Krakkort side 135 

G6 (eller søg på Kridtbjerget). Der er 1 

bålplads, grill samt 5 borde med bænke.  

 

Grillen er varm fra kl. 18.00. Alle med-

bringer selv grillmad og drikkevarer.  

Arrangementet gennemføres uanset vej-

ret. Der er et stort madpakkehus, hvor 

man kan sidde og nyde den lune som-

meraften selv om det regner. Ved udsigt 



Turcyklisten 2/2021  Side 12 

 

til regn tændes der op i engangsgriller i 

kanten af huset. 

 

Klubfrokost 

Fredag d. 20. august 

 

Mødested For enden af Rødovre 

Parkvej ved Espelunden 

Mødetid Kl. 10:30 

Tempo Stille og roligt 

Mødeleder Peder og Flemming 

 

Vi mødes og cykler til Tutten på Mel-

lemfortet. Her fås 3 stykker smørrebrød, 

1 øl og 1 snaps for 110 kr.  

 

Tilmelding til Peder 28 97 62 08 eller  

pederandersen46@gmail.com senest 

onsdag den 18. august. 

Almindeligt klubmøde 

Torsdag d. 9. september 

Hvis alt går vel, genoptager vi vores al-

mindelige klubmøder på EnergiCentret 

på denne aften. 

 

Billederne  

Hvor intet andet er angivet, er billederne 

leveret af Anette Kudahl, Annette Lind-

gaard og Knud Hansen, samt redaktio-

nen 

 

Udgivelsesplan for Turcyklisten 

Nr. Deadline Udgivelsesdag 

3-2021 20/8 9/9 

4-2021 20/11 9/12 

Fra klubfrokosten d. 15. maj i Pederstrup. Foto: Mariann 


