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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 ak-

tuel. Send ændringer i adresse,  

telefonnummer eller e-mail til kassere-

ren. 

 

  

mailto:redaktionen@turcyklisterne.dk
mailto:turcyklisterne@turcyklisterne.dk
mailto:Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk
mailto:webmaster@turcyklisterne.dk
http://www.turcyklisterne.dk/
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GENERALFORSAMLING 

2021 

 

Hermed indkaldes til gene-

ralforsamling i Turcyklisterne 

torsdag d. 11. november kl. 

18:30 i foreningens mødelo-

kale på  

EnergiCenter Voldparken: 

 

Dagsorden ifølge lovene: 

 

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning.  

3. Regnskab for det forløbne år til 

godkendelse.  

4. Behandling af indkomne forslag.  

5. Fastsættelse af kontingent.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter.  

7. Valg af revisor og suppleant.  

8. Nedsættelse af udvalg.   

9. Eventuelt.  

  

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, 

skal være formanden i hænde senest 21 

dage før generalforsamlingen, dvs. senest 

torsdag d. 21. oktober.  

Forslagene fremsendes til formanden på 

mail: turcyklisterne@turcyklisterne.dk, 

eller med alm post.  

 

De indkomne forslag offentliggøres på 

hjemmesiden senest 7 dage før general-

forsamlingen.          

 

NYTÅRSFROKOST 2022 

For at være på forkant med planlægnin-

gen til næste nytårsfrokost har vi valgt at 

forhåndsbooke festlokalet i Vinhaven. 

Datoen bliver lørdag d. 15. januar.  

Der søges en tovholder og deltagere til 

planlægning og gennemførelse af arran-

gementet. Interesserede må meget gerne 

kontakte Lise (22342214), så der senest 

på generalforsamlingen kan stilles et ud-

valg. P.t. har Lone Belhage meldt sig.  

 

For at lette arbejdet kunne en mulighed 

være at få maden bragt udefra eller, al-

ternativt, holde arrangementet ude i 

byen. 

Mvh. Bestyrelsen 

 

 

 

MOTIONS- OG TRÆNINGS- 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

Vinterkørsel i Hareskoven  

Hver søndag formiddag med start den 7. 

november og indtil påske 

 

Mødested Klokkedybet på hjørnet 

af Frederikssundsvej i 

Herlev 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 30-35 km 

Tempo Afpasses efter deltagerne 

og mulighed for at dele 

os i 2 hold med forskel-

lige ruter. 

 Turleder Knud Hansen 23437051 

mailto:turcyklisterne@turcyklisterne.dk
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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 ad bredere grusstier i godt 

tempo; men uden tekniske udfordringer. 

Turen kan, uden udfordringer, køres på 

en almindelig cykel, 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 rime-

ligt brede dæk anbefales. 

 

 

Halvhurtig racertur for de  

arbejdsfri og ferieramte  

Tirsdage, sidste gang på racercykel  

d. 26. oktober.  

Første gang i Vestskoven på MTB eller 

anden robust cykel d. 2. november. 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 30 km 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Aksel Koplev 

 

På racerturen kører vi vekslende ruter, fx 

til Ganløse eller Hvedstrup eller ned 

langs Strandparken til Ishøj og retur. En-

kelte gange kører vi også til Amager. 

 

Fra november skifter turen karakter, idet 

vi forlægger vores ruter til Vestskovens 

grusstier.  

Terrænet og turen er ikke typisk MTB, 

men ca. hver anden gang kører vi op på 

Hersted Høje, så en robust cykel med 

gear er anbefalelsesværdig.  

Ofte går turen forbi Ole Rømers statue, 

hvor vi holder en kort pause og ordner  

verdenssituationen og nyder den fine ud-

sigt mod Ledøje.   

 

Vel mødt. Knud og Aksel. 

 

Torsdagstur: Vintertræning 

på asfalt  
Første gang torsdag d. 16. september 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 35-40 km 

Turledere Børge 93995480 

Lis Jakobsen 28476622 

 

 

Vestskoven en novemberdag 
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Turen køres torsdage, hvor der ikke er 

hverdagstur. Sidste gang d. 24. marts, 

hvorefter den almindelige sommermo-

tion starter om onsdagen. 

 

TURPROGRAMMET 

 

Dagsture uanset ugedag 

 

Redaktionen har fra dette nummer af 

Turcyklisten ændret lidt på opsætningen 

af vores turprogram.  

Fremover vil alle dagsture uanset om de 

ligger på hverdage eller i weekender, 

ligge i datorækkefølge i afsnittet: ”Tur-

programmet” 

 

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). 

Lone har fotograferet. 

 

Langs Mølleåen 

Torsdag d. 7. oktober 

 

Mødested Lyngby St. (Ulrikken-

borg Plads-siden) 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 15 km 

Turledere Toni 22905528 

 

Turen cykles mest på grusstier, idet vi 

forsøger at undgå bilveje.  

 

På den første del af turen vil vi udefra be-

sigtige det nye byggeri i Sorgenfri, Skov-

brynet, hvor der på taget er anlagt en 

800 meter lang gå-/løbebane med en 

fantastisk udsigt over Lyngby Sø og om-

egn. 

Herefter cykler vi langs Mølleåen til åens 

udløb ved Strandmøllen, hvor vi holder 

frokostpause.  

 

Retur cykles ligeledes langs Mølleåen til 

Lyngby, hvor kaffen drikkes. 

Hilsen Toni 
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Klubfrokost 

Fredag d. 22. oktober 

 

Mødested For enden af Rødovre 

Parkvej 

Mødetid Kl. 10:30 

Tempo Stille og roligt 

Mødeleder Peder og Flemming 

 

Vi mødes og cykler til Café Mågen i 

Greve Marina.   

Her fås 3 stykker smørrebrød, 1 snaps og 

½ fadøl for ca. 100 kr.  

Tilmelding til Peder 28976208 eller pe-

derandersen46@gmail.com senest ons-

dag den 20. oktober.  

 

 

 

Lukketur 

Søndag d. 31. oktober 

 

Mødested Foran Veksø Station 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 35 km 

Terræn Kuperet 

Tempo Afpasset efter deltagerne 

Turleder Lone 24804687 og  

Anne Marie 21914827 

 

Tilmelding og bestilling af frokost: Senest 

søndag d. 24. oktober til Anne Marie på 

mail: gertogannemarie@gmail.com  

 

Vi kører fra Veksø til Stenløse ad C97. Vi-

dere til Slagslunde og Krogelund til Bu-

resø badet. Her spiser vi frokost på Hjal-

tes Cafe, Skovvej 1, 3550 Slangerup. Efter 

frokosten får vi kaffe og kage.  

Hjemturen går over Slagslunde og Søsum 

tilbage til Veksø.  

Bemærkninger:  

Skema til bestilling af sandwich og smør-

rebrød + betaling med MobilePay vil 

blive sendt ud senere.  

Se restaurantens måneds-menukort: 

http://hjaltesburesoe.dk/ 

 

I tilfælde af meget dårligt vejr vil cykeltu-

ren blive aflyst (meldes ud d. 27. okt).  

Kun hvis man melder fra senest d. 27. ok-

tober, kan man få sine penge tilbage.  

Der kan max være 30 personer inden-

dørs på caféen, så er der flere tilmeldte, 

må de sidde ude på bænkene.  

Lone og Anne Marie  

 

Juletur 

Torsdag d. 2. december  

 

Mødested Ved trappen op til Køben-

havns Rådhus 

Mødetid Kl. 14:00 

Turleder Birgit Rudolph 26274419 

 

Vi går en tur og ser på de julemarkeder. 

der er, og til slut finder vi et sted, hvor 

vi kan få gløgg og æbleskiver. 

 

Hilsen 

Birgit 

Greve Marina med Cafe Mågen 

mailto:pederandersen46@gmail.com
mailto:pederandersen46@gmail.com
mailto:gertogannemarie@gmail.com
http://hjaltesburesoe.dk/
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Klubfrokost 

Fredag d. 17. december 

 

Mødested For enden af Rødovre 

Parkvej 

Mødetid Kl. 10:30 

Tempo Stille og roligt 

Mødeleder Peder og Flemming 

 

Vi mødes og cykler til Kabyssen i Ishøj. 

Her fås 3 stykker uspecificerede smørre-

brød, en halv liter Tuborg på fadøl samt 

en snaps for 90 kr.  

Tilmelding til Peder 28976208 eller pe-

derandersen46@gmail.com senest ons-

dag den 15. december.  

 

FLERDAGSTURE OG  

ARRANGEMENTER 

  

 

Mallorca 2021 

Efterårstur til Mallorca onsdag d. 29. 

september - onsdag d. 6. oktober. 

I år har vi flyttet den traditionelle forårs-

tur til efteråret. Det var faktisk oprinde-

ligt, fordi vi ville undgå konflikt med den 

planlagte jubilæumstur. Coronaepide-

mien kom så til og gjorde det umuligt at 

rejse i 2020. Vi mener at det nu vil være 

muligt at tage af sted på en god og sikker 

måde. 

Ideen bag årets tur er, at vi tager station 

samme sted som de senere år, nemlig 

Playa de Muro på nordøstkysten. Turene 

vi vil tage, vil så være nogenlunde de 

samme som de senere år; men landskabet 

vil helt sikkert se anderledes ud.  

 

Da der sikkert også i år kommer nogle 

med, som ikke har været med før, så lidt 

om vores fælles rejse: Da vi bor på hel-

pension, mødes vi alle til morgenmad og 

aftensmad. Dagens ture aftales afhængig 

af vejr, vind og humør ved aftensmaden. 

Der stilles ikke nogen krav for at komme 

med os til Mallorca, og heller ikke for at 

køre med på de enkelte ture. Til gengæld 

kan man ikke forvente alternative ruter 

tilpassede den enkeltes form og formåen. 

Find sammen med ligesindede. 

 

 

Vi ankommer til hotellet sent om afte-

nen.  Vi vil derfor starte vores cykling 

Udsigten fra vores hotel på Mallorca 

mailto:pederandersen46@gmail.com
mailto:pederandersen46@gmail.com
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torsdag morgen. Når alle har fået deres 

cykler, plejer vi at trille en lille tur ind i 

landet. Her finder vi en café for en kop 

kaffe, derfra køres hjem ad en længere el-

ler kortere rute efter lyst og kræfter. De 

øvrige dage finder Knud og Aksel på en 

tur, der passer os, så kan man tage med 

eller lade være. Vi kan også rådgive om 

alternative ture.  Der er rige muligheder 

for varierede ture, det kan være hygge-

ture til de lokale småbyer, eller turen op 

til klostret i Lluc (ca. 80 km og omkring 

1100 højdemeter). Traditionelt laver vi 

en af de sidste dage den flotte tur ud til 

Cap Formentor, hvor vi kører i flere hold 

og prøver at få alle med. 

 

 

Rejsen dertil.  

Vi tager med EasyJet i år. 

Udrejse: Onsdag d. 29. september kl. 

18:45 med ankomst til Palma de Mal-

lorca kl. 21:55, vi vil så være ved hotellet 

lidt før midnat. 

Hjemrejse: Onsdag d. 6 oktober kl. 15:00 

med hjemkomst kl. 18:45. 

Flyvetiden er 3 timer. Prisen er pr. 5. juli 

ca. 1400 kr. med indskrevet bagage og 

sædevalg. Der kan spares, hvis man væl-

ger bagage fra. Det anbefales at man be-

stiller direkte på EasyJets hjemmeside: 

www.easyjet.com/da 

 

Opholdet:  

Vi har også i år valgt: Grupotel Amapola. 

Vi vælger også i år All inclusive, dvs. op-

hold, alle måltider og drikkevarer til ma-

den og en drink eller to om aftenen. 

Prisen for et delt dobbeltværelse er p.t. 

2500 kr./pr. person. Der er også mulig-

hed for enkeltværelse. 

Hotellets adresse: C/ Circuit del Lac, 49. 

07458 Playa de Muro. Hotellets telefon-

nummer er +34 971 890 551. Hotelgrup-

pens telefonnummer for reservation m.v. 

er +34 902 404 444.  

Booking via bookingportaler eller direkte 

til hotelgruppen:  

www.grupotel.com/en/index.html.  

Prisen er praktisk taget den samme uanset 

hvad man vælger. 

 

Transfer lufthavn – hotellet T/R: 

Vi bestiller en fælles minibus til at køre os 

fra lufthavnen og til hotellet ved udrejsen 

og tilsvarende retur ved hjemrejsen. Pri-

sen er afhængig af hvor mange vi bliver; 

men regn med omkring €30 T/R (I får 

den eksakte pris, når vi ved hvor mange 

vi bliver). 

 

Cykler 

Man kan godt tage sin egen cykel med; 

men vi plejer at leje cykler lokalt hos Hu-

erzler, der har station tæt på hotellet. 

Huerzler har et godt udvalg af forskellige 

cykler, og kvaliteten er i orden. På hans 

hjemmeside www.huerzeler.com kan 

man se udvalget og priserne (priseksem-

pel for en kulfiberracer er €130 for 7 

dage inkl. forsikring). 

 

Sådan kommer du med: 

Du skal selv bestille fly og hotel som an-

givet, og kontakte Aksel når du har be-

stilt. Cyklerne kan du vælge selv at reser-

vere, eller Aksel kan gøre det for dig, så 

skal jeg vide hvilken cykel, du skal have 

Mallorca 2017 

https://www.easyjet.com/da
http://www.grupotel.com/en/index.html
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og din højde. Frist for at være med i den 

samlede bestilling er 1. september. 

 

Flere har haft vanskeligheder med di-

verse hjemmesider for bestilling. Du er 

meget velkommen til at kontakte Knud 

eller Aksel, vi kan i de allerfleste tilfælde 

hjælpe.  

 

Corona-forholdsregler: 

Coronarestriktionerne ændrer sig des-

værre på næsten daglig basis. Vi vil, når 

vi nærmer os afrejsetidspunktet, holde 

jer opdateret om eventuelle restriktioner. 

 

Mange hilsner   Knud og Aksel 

Aksel:  T: 2280 2522 –  

mail: aksel@koplev.eu 

Knud Hansen: T: 2343 7051 –  

mail: canongodt@live.dk 

 

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 

St. Heddinge 

25. - 27. juni  

 

Som vi sidder i Lones hyggelige, solrige 

kolonihave med kaffe og isvafler, kan vi 

syv seje cyklister se tilbage på tre dejlige 

dage med skønne oplevelser, god stem-

ning og herligt vejr til overflod.  

 

Birgit og Lone havde bestemt dækket 

hele paletten med grønne skove, vand og 

marker, blå himmel og små byer med far-

verige haver. Vi bemærkede alle den 

mangfoldighed af herlige roser på vore 

veje gennem de små hyggelige byer.  

Selvfølgelig skal Stevns Klint nævnes. 

Dette unikke sted, der i 2014 blev opta-

get på UNESCOs Verdensarv, og som in-

deholder 71 millioner års fortællinger. Så-

dan! Tænk, at vort lille land indeholder 

en så storslået natur.  

 

Naturligvis gik vi efter kaffen – med 

fløde, ikke mælk, til Connie – og kagerne 

med de små dannebrogsflag hen til 

Stevns Fyrcenter. Oppe i fyret kunne vi 

Torvet i Pollença 2019 

 

Lones have. Foto: Annette L. 
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nyde en storslået udsigt. Faktisk kunne vi 

skimte Avedøreværkets silhuet.  

Og så er der selvfølgelig Højerup Gamle 

Kirke med den fascinerende historie, men 

læs den gerne selv.  

 

Endnu et højdepunkt på turen var en helt 

unik afsidesliggende have, turlederne ved 

et tilfælde havde fundet på en af prøve-

turene. Stedets navn vil jeg af hensyn til 

ejerne undlade at oplyse her, da vi her 

mødte to usædvanligt sympatiske og 

imødekommende personer, som med 

stolt beskedenhed viste rundt i deres me-

get store have.  

 

Det var nok den smukkeste, mest krea-

tive have, vi havde set. Nogensinde. 

Nærmest en åbenbaring i HAVE-KUNST 

med tryk på begge ord, og som end ikke 

Søren Ryge har kunnet fremvise i alle sine 

hundredvis af udsendelser. Redaktionen 

bedes bringe nogle af de medsendte bil-

leder.  

Det var svært at løsrive sig, men vi skulle 

jo videre til et forfriskende bad i Rødvig, 

inden en veltillavet middag ventede på 

Rødvig Kro.   

 

Og så var det jo den store fodboldaften, 

hvor landsholdet spillede mod Wales i 

Amsterdam. Derfor fik Tages rødspætte 

lidt længere tid på sin tallerken, al den 

stund, kampen kunne følges indenfor på 

lilleskærm. Men pyt. VI vandt jo.  

Rødvig Kro har faktisk tilbud via Ældre-

sagen        

Jeg skylder faktisk at nævne Vandrehjem-

met i St. Heddinge.   

 

Jeg vil ærligt indrømme, at mit første ind-

tryk af stedet ikke var helt positivt. De 

røde træbygninger virkede lidt trætte, 

men man skal ikke skue hunden på hå-

rene. Stedet bød på gode rummelige væ-

relser, superdejlig morgenmad samt fro-

kostmadpakke og ikke mindst en yderst 

venlig imødekommenhed. Ikke at for-

glemme katten, som egentlig var nabo-

ens og meget gammel.  

Slot blev det også til, inden vi nu sidder 

her og nyder kaffe og isvafler i Egøje.  

Og nu tid til at sige farvel.   

Inge og Flemming vælger at cykle til hen-

holdsvis Gentofte og Albertslund. Flot. 

Resten tager S-toget fra Køge, undtagen 

Lone, som bliver i kolonihaven og klarer 

opvasken.   

Foto: Annette L. 

Foto: Tage 
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Kære turledere og øvrige deltagere.  

Tusind tak for tre rare cykledage.  

Kh Annette 

 

 

Nimis og Arx  

Søndag d. 20. juni 

 

Turen blev kørt i konkurrence med et rig-

holdigt program den weekend fra Tur-

cyklisterne og Cyklistforbundet.  

Vi startede i varmt sommervejr, men 

med udsigt til regn senere på dagen.  

 

Vi var 6 deltagere, hvoraf jeg tog Øre-

sundstoget til Helsingør så betids, at jeg 

kunne få morgenmad på Café Kringlen 

lige ved stationen.  

Vi skulle til Helsingborg, før der kom 

samling på tropperne. Med forsinkelsen 

anlagde turledere Lis og Jens Peter et pas-

sende tempo, der kompenserede herfor.  

Hvor det var muligt, fulgtes de dejlige sti- 

og vejstykker helt ude ved vandet.  

Der var let frokost i Viken, hvor skymas-

serne begyndte at dominere, og tempe-

raturen faldt.  

Lidt før Krapperup måtte vi kortvarigt 

have regnjakker på. Ved Krapperup var 

der rådslagning, og alle fortsatte mod da-

gens mål, hvortil vi ankom i regn efter en 

Foto Lone 

Foto: Anette K. 
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vedvarende stigning, som kunne hamle 

op med strækningen til Kullens Fyr.  

Halvdelen søgte ly i en åben pavillon. 

Resten udførte deres eget eventyr (van-

dring) i til tider voldsom regn ned til ky-

sten, medens det begyndte at dryppe 

inde i pavillonen. De nåede tilbage plask-

våde, men så blev det tørvejr med strå-

lende sol, og en del væde blæste væk fra 

tøj og krop på nedturen til kaffe- og ka-

gebordet i Krapperup.  

 

Her er hyggeligt.  

Så var der tilbageturen ad samme rute 

som udturen med fornyet energi og atter 

en gang uden mindste tvivl fra turle-

derne, når vi pludseligt skulle ændre ret-

ning.  

Lis og Jens Peter tog bilen fra Helsingør 

til sommerhuset, og vi andre Øresunds-

toget i en rask vending efter paskontrol 

på dansk jord.  

Skåne har nok at byde på, som fortjener 

genbesøg, også før fællesarrangementet 

til maj 2022.  

Tak for denne gang. Johan. 

Mosehuset 

Lørdag d. 26. juni 

 

Vejret var lunt og skyet. 7 personer, Tom 

(selvfølgelig på cykel fra Roskilde), Leif, 

Børge, Erik, Lise og undertegnede var 

mødt op. Heldigvis også Aksel, der var 

turleder denne dag.  

Det gik i jævn fart mod Reerslev, hvor 

Birte og Poul skulle samles op. Nu var der 

lige en lille misforståelse, fordi vi for at 

undgå at køre på brostenene i hovedga-

den valgte den parallelle gade bag ho-

vedgaden. Dette førte desværre til at vi 

kom den gale vej ud af en rundkørsel og 

kom et godt stykke i den gale retning.  

 

Undertegnede blev desværre også vild-

ledt, selvom det var mig der kørte denne 

tur i gamle dage, og Børge sagde sku hel-

ler ikke noget, selv om han om nogen 

kender de fleste veje, og senere nævnte 

han da også et det var en mærkelig vej at 

køre til Reerslev. Turlederen fandt dog 

hurtigt en løsning på GPS’en, der bragte 

os igennem et stort boligområde med fi-

nurlige stier og byggerier ingen af os 

anede eksistensen af, så der var da en eks-

tra oplevelse på den konto. Man bliver i 

øvrigt jævnligt forvirret når man færdes 

rundt i det storkøbenhavnske område, 

når der konstant er opstået en ny bydel, 

siden man sidst var forbi.  

 

Heldigvis klarede vejret op, og solen be-

gyndte at vise sig, da vi kun lidt forsin-

kede, efter planen samlede de sidste op. 

Det viste sig så at de var kørt meget tidligt Foto: Anette K. 
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derud og derfor havde stået og blomstret 

i ½ time.  

 

Herefter gik det derudaf i jævn fart, og 

vinden var skikkelig denne dag, så der 

var god samling på tropperne. Et lille 

stop ved et kirketoilet og et kort ophold 

ved Brugsen i Havdrup, hvor ingen dog 

havde behov for at proviantere, bragte 

os frem til vores spisested ved søen i Kim-

merslev. Varmen var efterhånden så på-

trængende, at de fleste fandt skyggen. 

Her kunne man så iagttage den lokale 

ungdom bade.  

Herfra var der ikke langt til Mosehuset, 

igennem et helt særligt lidt mystisk land-

skab med moser og tæt skov, hvor solly-

set spillede igennem trætoppene. Her 

blev vi som vanligt trakteret med kaffe 

og nybagte pandekager med syltetøj og 

flødeskum.  

Hjemturen gik over en mere østlig rute 

(mindre bakket), og det virkede som om 

at vi havde vinden så nogenlunde med 

os. Omkring St. Ladager mente Birte og 

Poul at det ville være passende at lægge 

kursen mod Trekroner. Ved Karlstrup var 

det så tid at sige farvel til Lise og Erik der 

stak kursen mod Ølby. Fremme ved 

Karlstrup sagde Tom så farvel til flokken, 

og så var der 4 tilbage.   

 

Vi var herefter fremme ved Tåstrup-Kø-

gevejen, og de 10 lange lige kilometer til 

Tåstrup-krydset, hvor der derefter atter 

var deling med Børge og Leif ad Roskil-

devejen og Aksel og jeg ind over stisyste-

merne mod Glostrup og Skovlunde.  

En rigtig fin tur med en ret homogen 

gruppe, og for mit vedkommende et gen-

syn med de gamle kendte veje til Mose-

huset/Malerklemmen og sørme også med 

varme og sol.  

Tak til Aksel for en god tur.   

Jan.  

 

Hedeboegnen 

Søndag d. 15. august 

 

Ruten var fra Høje Taastrup syd- og vest-

over i en ring tilbage til Hedehusene.  

Turledelsen, Birte og Poul, bad mig skrive 

nogle ord.  

Udgangspunktet var gangbroen over ba-

nelinjen i Høje Taastrup, som var let at 

finde. Dagen startede ellers med uregel-

mæssigheder for S-togene og en tvivlsom 

vejrudsigt. Vi blev dog 10 fremmødte.  

 

Via bl.a. et par sjældent kørte vejstykker 

nåedes Solrød landsby og, troede vi, fro-

kost. Men parkområdet var besat af lop-

pemarked og alskens aktiviteter, så vi 

måtte i den stadig mærkbare modvind 

forcere vejen til Havdrup og finde bænke 

og borde på pladsen ved stationen.  

Her var det hvepsetid, hvilket Børge høj-

lydt gav udtryk for, da han blev stukket i 

fingeren. Han afviste at tage mine 2 Pa-

nodiler, uvist af hvilken grund.  

Vi fik aldrig den varslede spredte nedbør, 

men derimod megen sol, ca. 20⁰ og fra 

nu af en del medvind.   

Kaffen var i Hedeland Golfklub og ko-

stede med opfyldning kun 40 kr. Dertil 
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skulle vi med en kageske og en del energi 

partere den bastante brownieagtige un-

derdel af chokoladekagen, hvorimod 

overdelen var en lettere tilgængelig nou-

gatmousse.  

Birte førte os videre til den nye store by-

del NærHeden lige syd for det oprinde-

lige Hedehusene. Det mest iøjnefaldende 

bygværk her er en imponerende skrå-

stagsbro over togsporene.  

Vi skiltes ved Hedehusene Øst, og de fle-

ste valgte stien langs banelinjen mod Kø-

benhavn. Ingen køremæssige uheld i øv-

rigt.  

Tak for denne gang. Johan 

 

KOMMENDE KLUBMØDER  

Hvis ikke andet er angivet, finder møderne 

sted på EnergiCenter Voldparken, 

Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj. 

Lokale 204 på 2. sal. 

Klubmøderne starter normalt kl. 18:30. 

 

Klubmøde 

Torsdag d. 14. oktober 

 

Turplanlægningsmøde 

Torsdag d. 21. oktober 

 

Mødested Klublokalet i EnergiCenter 

Voldparken 

Mødetid Kl. 18.30 

Mødeleder Johan Knudsen, tlf. 

24463766 

Tilmelding Til Johan allersenest lør-

dag d. 16. okt. 

Der startes med aftensmad à la Connie og 

Søren samt vin, øl og vand. Senere kaffe 

og kage. 

 

Mødet er grundlag for aktiviteterne i 

2022.  

 

Vi opfordrer til personligt fremmøde. 

Mødelederen agter ikke at rykke de kom-

mende turledere pr. tlf. eller mail. 

 

På gensyn 

Johan 

 

 

Generalforsamling 

Torsdag d. 11. november 

Se indkaldelsen på side 3 

 

 

Juleklubmøde 

Torsdag d. 9. december 

På årets julemøde får vi æbleskiver igen 

efter adskillige års fravær. Dertil gløgg. 

Jan og Lene Bai står for traktementet. 

 

UDGIVELSESPLAN FOR TUR-

CYKLISTEN 2021: 

 

Turcyklisten nr. 4-2021 

Deadline: 20. november 

Udgivelsesdag: 9. december 

 

BILLEDERNE 

Billederne i dette nummer skyldes redak-

tionen hvor intet andet er anført.  

Tak til Anette K, Annette L, Lone, Tage 

og Mariann  
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Fra St. Heddingeturen: Faxe Kalkbrud. Foto: Annette L. 

Fra klubfrokosten i maj. Foto: Mariann 
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Man en bro sig bygge vil 

 

I Rødovre var der engang en bro over 

Jyllingevej ved Vestvolden. For efterhån-

den mange år siden blev broen revet ned 

fordi den var for beskadiget efter påkørs-

ler og almindeligt slid og ælde. 

  

For omkring 7 år siden besluttede man at 

bygge en ny og flot bro. Tiden gik med 

mange vanskeligheder og forsinkelser. 

Endelig i april kom broen op. Nu mang-

ler der kun noget færdiggørelse, så vi kan 

cykle over Jyllingevej.  

Broen er 200 meter lang, så man kan 

køre over den uden en stor stigning.  

Vi har været ude og fotografere den. 

Aksel 

 

 

 


