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Lis Jakobsen 

tlf. 28 47 66 22 

 

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 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 2023 

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.nr. 1551 konto 5 713 846. 

 

Hjælp med at holde medlemslisten 

aktuel. Send ændringer i adresse,  

telefonnummer eller email til kassereren. 

 

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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MOTIONS- OG TRÆNINGS- 

TURE PÅ FASTE UGEDAGE 

 

Vinterkørsel i Hareskoven 

Hver søndag med sidste gang 2. april 

 

Mødested Klokkedybet på hjørnet 

af Frederikssundsvej i 

Herlev 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 30-35 km 

Tempo Der køres i to hold, se 

nedenfor 

Turleder Knud Hansen 23437051 

 

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 ad bredere grusstier i 

godt tempo; men uden tekniske udfor-

dringer. 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. 

 

Torsdag formiddag 

Hver torsdag formiddag med sidste gang 

13. april 

 

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 35-40 km 

Turledere Børge 93995480 

Lis Jakobsen 28476622 

Torsdag d. 6/4 springes over (Skærtors-

dag).  

Vi kører også træningstur de torsdage, 

hvor der er andre arrangementer på pro-

grammet, selv om der er lille fremmøde.  

Hvis du er i tvivl om en tur bliver kørt, 

er du altid velkommen til at kontakte tur-

lederne.  

Børge og Lis 

 

Tirsdag formiddagstrænings-

tur 

Vi kører i Vestskoven til og med 4. 

april, fra 11. april køres turen som ra-

certur.  

  

Mødested Espelunden – for enden 

af Rødovre Parkvej 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde Ca. 50 km om somme-

ren og ca. 30 km om 

vinteren. 

Tempo Tilpasses efter de frem-

mødte 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Aksel Koplev 

 

Her om vinteren kører vi på Vestskovens 

grusstier. En robust cykel med gear anbe-

fales.  

Ca. hver anden gang kører vi op på Her-

stedhøje. 

Ofte går turen forbi Ole Rømers statue, 

hvor vi holder en kort pause og ordner  

verdenssituationen og nyder den fine ud-

sigt mod Ledøje.   

 

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. 

Vel mødt. Knud og Aksel  
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TURPROGRAMMET  

 

Hverdagstur rundt om  

Farum Sø 

Torsdag d. 5. januar 

 

Mødested Farum Station 

Mødetid Kl. 10.00 

Turlængde Ca. 15 km 

Turleder Flemming Nielsen  

43644903  

 

Vi går langs sydsiden af Farum Sø gen-

nem Ryget Skov og Ganløse Orned. Der 

fortsættes langs nordsiden af søen tilbage 

til Farum Station.  

Undervejs indtages medbragt mad, og vi 

finder et sted med kaffe og kage. Turen 

fører os igennem et flot landskab med 

smalle og stejle stier, som kun med be-

svær kan befærdes på cykel.   

Mail: Flemming.K.R.Nielsen@mail.dk  

 

Hverdagstur, Allerød 

Torsdag d. 2. februar, vandretur 

 

Mødested Allerød station  

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 10-12 km 

Turledere Berthel Semma 

22436996  

Jytte Bieber Nielsen 

22534009  

 

Vi vandrer ved Kattehalemosen/Blovst-

rødbanen og i Ravnsholt Skov, hvor vi 

skal forsøge at lokalisere Allerøds kæm-

petrold, Hanna Halerød, og hendes 

15.000 cm lange hale.  

Medbragt madpakke spises undervejs.  

Kaffe/kage indtages efterfølgende i Alle-

rød, hvor turen slutter.  

Man kan finde parkering umiddelbart øst 

for stationen, hvor der er 2 parkerings-

pladser. Det er nok lettest at finde parke-

ring på den nordligste af disse.  

Vi ses.  

 

Klubfrokost 

Fredag d. 17. februar 

 

Mødested For enden af Rødovre 

Parkvej ved Espelunden 

Mødetid Kl. 10:30 

Tempo Stille og roligt 

Turledere Peder og Flemming 

 

Vi mødes og cykler til Kabyssen i Ishøj.  

Her fås 3 stykker uspecificerede smørre-

brød, en halv liter Tuborg fadøl samt en 

snaps for 100 kr.  

Tilmelding til Peder 28 97 62 08 eller 

pederandersen46@gmail.com  

senest onsdag den 15. februar. 

 

 

Foto: Gitte Kofoed 
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Hverdagstur, Bagsværd 

Torsdag d. 2. marts 

 

Mødested Bagsværd Station 

Mødetid Kl. 10:30 

Turlængde Ca. 10 km 

Turleder Inge 61125700  

Vandretur ved Bagsværd Sø - Mølleåen - 

Frederiksdal Skov. 

Frokost ved Sophienholm.  

Kaffe/kage i Bagsværd.  

Vi slutter ved Bagsværd Station. 

Inge. 

Åbningstur 

Søndag d. 26. marts 

 

Mødested Klampenborg Station 

Mødetid Kl. 10:30 

Turlængde Ca. 30 km 

Turledere Janne og Lone 

 

Lokationen hvor der skal spises frokost, 

er endnu ikke fundet. 

Nærmere oplysninger herom i slutningen 

af januar 2023, inkl. tilmelding til turen. 

Med nissehilsen Janne og Lone 

 

Optimistturen 

Lørdag d. 1. april  

 

Mødested Ringvejskrydset i Glostrup 

Mødetid Kl. 10:00 

Turlængde 60-70 km 

Tempo Tilpasses efter deltagerne 

Turleder Knud Hansen 23437051 

Tilmelding Senest den 31. marts 

 

På denne dejlige forårsdag kører vi opti-

mister (håber vi bliver mange) en tur 

nordøst for Roskilde Fjord.  

Den præcise ruteplanlægning foregår på 

dagene før og vil være afhængig af vejr 

og vind. Det kunne blive som forrige år, 

hvor turen gik over Ledøje, Veksø, Øl-

stykke (frokost), Vinge, St Rørbæk og 

Gundsømagle. 

Dernæst ad snørklede veje til Munks-

øgaard ved Roskilde hos Birte og Poul, 

hvor kaffe og kage bliver indtaget.  

Herfra køres hjem med tog eller på cykel. 

 

FLERDAGSTURE OG  

ARRANGEMENTER 

 

  

Odsherred 

18.-21. maj i Kristi Himmelfartsferien  

 

Vi skal bo på Hotel Højbysø, Ellinge-

bjergvej 1. 

Der er booket 2-personersværelser. 

Prisen pr. person er 1.286 kr. for de 3 

overnatninger og morgenmad. 

Tilmelding/betaling senest 1. marts efter 

princippet først til mølle, vi bliver max 12 

personer.  

Pengene skal indbetales på Danske Bank 

4400 0003890821 Lone Belhage med ty-

delig afsenderadresse. 

Detaljeret program over dagene, når vi 

nærmer os, og ikke mindst start- og slut-

sted. 

Hilsen Anne Marie og Lone 

 

Stevnstur 

Planlagt 20.-26. august 

Ud fra nedenstående oplysninger vil jeg 

meget gerne have nogle tilkendegivel-

ser senest d. 15. januar 2023 fra dem, der 

er interesseret i at deltage i turen. 
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Jeg arbejder på en Stevnstur fra d. 20.-

26. august 2023.  

Der vil blive kørt dagsture ud fra Store 

Heddinge Vandrerhjem d. 21.-25.   

hvor vi skal bo.  

Prisen for opholdet bliver 575 kr. pr. 

døgn, med forbehold for   

inflationen.  

Prisen inkluderer: Ophold, 6 x morgen-

mad, 6 x madpakker (sandwich eller   

smør-selv), 6 x aftensmad (dessert + 45 

kr.), linned og håndklæde, ekstra hånd-

klæde kan lejes.  

Der er ikke yderligere planlagt på nuvæ-

rende tidspunkt.  

Tilmeldinger vil jeg bede om på mail, når 

vi er tættere på turens afholdelse.  

  

Med venlig hilsen  

Turleder  

Bert Due Jensen  

Mail: duejensen@comxnet.dk  

Mobil: 26676335  

 

Referat af ordinær general-

forsamling torsdag den 10. 

november 2022 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent 

Som dirigent blev Aksel Koplev valgt, da 

ingen i forsamlingen meldte sig til posten. 

Valgt til referent blev Lise Kristoffersen. 

Dirigenten konstaterede, at generalfor-

samlingen var korrekt indkaldt iflg. ved-

tægterne. 

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand 

Knud Hansen 

”Velkommen til Generalforsamling (GF) 

2022. ENDELIG! Et normalt år - næsten. 

 

Med vaccinen kunne vi igen vende til-

bage til vores vanlige aktiviteter med ture 

og klubmøder. Af forståelige grunde har 

dog nogle i klubben fortsat været lidt til-

bageholdende. Men så vidt vides er alle 

Foto: Aksel 
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sluppet hæderligt igennem pandemien 

uden svære mén. 

 

Vi er pt 92 medlemmer – en nedgang 

med 1. 

 

Og endelig blev vor 45 års jubilæumstur 

gennemført. 25 turcyklister deltog på cy-

kelturene til, omkring og fra Söderåsen, 

og vi havde et vældigt hyggeligt ophold 

på Villa Söderåsen, hvor der blev kræset 

for os med lækker morgenmad og lunch-

paket. Vi måtte dog tåle lidt regn om lør-

dagen. Alt i alt en vellykket tur. Efter om-

stændighederne har vi klaret 

udfordringer med aflysning/flytning og 

de dertil hørende økonomiske udfordrin-

ger så godt som det har kunnet lade sig 

gøre. 

 

Der har i år været god plads i turkalende-

ren. Der er fortsat plads til friske turle-

dere med fantasi til at vise hvor skønt et 

land vi har at cykle i. Det ligger på nogle 

få og tak til dem. Vi kunne også ønske os 

lidt mere begejstring, når der bliver efter-

lyst referenter på turene. Det var det 

sure.  

 

Nu til det søde: Der er stor opbakning 

om de hverdagsture, der blive gennem-

ført. Det kunne måske føre til en overve-

jelse om der skulle gennemføres flere 

hverdagsture. P.t. har vi vist kun 2-3 er-

hvervsaktive i klubben, som vist nok hel-

ler ikke er særligt aktive på weekenddags-

ture. Også Lones forlængede weekender 

er populære, ligesom klubfrokosterne 

trækker en del. Er vi blevet mere mage-

lige/for magelige? 

 

Der har igen været stor tilstrømning - tit 

over 10 til onsdagstræningen - FLOT! 

Også de halv-hurtige om tirsdagen har 

været godt besøgt. Det ser ud til at der 

har været stort behov for at motionere, 

og mon ikke det sociale har spillet en væ-

sentlig rolle. Vi har heldigvis været be-

gunstiget med godt vejr, så meget har 

kunnet gennemføres. Torsdagsturene har 

her i sæsonstart også pænt fremmøde. 

 

Klubmøderne har i år kunnet gennemfø-

res som vi plejer. Det har været tyndt 

med program, og det har afspejlet sig i 

fremmødet. Dog fik Jan Mogensen gen-

nemført sin billedaften i marts, og Merete 

og Knud i oktober. Grillaftenerne i Vest-

skoven er gennemført med stor tilstrøm-

ning og i godt vejr – dog med en aflys-

ning i år! 

 

9 turcyklister var til den tyske cykeltu-

ristuge og havde så vidt rygterne en fin 

uge. Den danske er p.t. på standby – hvor 

længe mon? 

 

Nytårsfrokosten blev i år gennemført ef-

ter nyt koncept: ”Ud i byen”. Der var 

trods corona pæn tilslutning. Er det den 

nye stil? Tak til Mariann for at lægge 

energi i arrangementet. 

 

Mallorcaturen blev i år gennemført i uge 

39/40 med 6 deltagere. Er det ved at 

være slut med udlandet? 

 

Tak til alle der har bidraget til at denne 

klub har haft endnu et glimrende år med 

masser af aktivitet og socialt samvær”. 

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efter-

retning.  

 

Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år 

2021/2022 v. kasserer Flemming Nielsen 

Kassereren gennemgik regnskabets po-

ster. Årets overskud er godt 15.000 kr., 

og klubbens formue er på 43.755 kr. 
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Kassererens regnskab blev taget til efter-

retning  

 

Kassereren forelagde herefter budgettet 

for det kommende år. Det forventede 

overskud er på 720 kr. 

 

Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

(pr. person 350 kr., familiekontingent 

600 kr., abonnement på Turcyklisten 100 

kr.). 

 

Uændret kontingent blev vedtaget. 

 

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 

Formanden og kassereren vælges for 2 år 

og er på valg i hhv. ulige og lige år. De 

menige bestyrelsesmedlemmer og sup-

pleanter er på valg hvert år.  

 

Valg af kasserer: Flemming Nielsen blev 

genvalgt. 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel 

Koplev, Birgit Rudolph og Lis Jakobsen 

blev genvalgt.  

Valg af 2 suppleanter: Mariann Jørgen-

sen og Børge Nielsen blev genvalgt som 

hhv. 1. og 2. suppleant. 

 

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsupple-

ant 

Jens Spelmann blev genvalgt som revisor, 

og Toni Lunding genvalgt som revisor-

suppleant. 

 

Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg 

Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel 

Koplev blev genvalgt. 

Bladudsendelse: Flemming Nielsen blev 

genvalgt.  

Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev 

blev genvalgt. 

Klubaften: Merete Jørgensen og Børge 

Nielsen blev genvalgt, og derudover 

blev Hanne Jensen og Gitte Kofoed 

valgt.  

Klubaftenkoordination: Johan Knudsen 

og Jens Spelmann blev genvalgt. 

Turplanlægningskoordinator: Johan 

Knudsen blev genvalgt. 

Nytårsfrokost lørdag den 14. januar 

2023: Mariann Jørgensen (tovholder), 

Birgit Rudolph, Lis Jakobsen, Bert Jen-

sen, Janne Engmann, Inge Jørgensen og 

Mia Henriksen. Mariann foreslår leje af 

lokale på Christianshavn hvor frokosten 

kan holdes som tidligere, evt. med mad 

udefra.  

 

Pkt. 9: Evt. 

Ekstra tilskud til nytårsfrokosten: Der 

kom spørgsmål fra forsamlingen, om 

klubben kan yde tilskud eller forhøje del-

tagertilskuddet (ud over lokaleleje), hvis 
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der mangler folk til fx opvask/opryd-

ning/rengøring? Formanden udtrykte, at 

dette tyder på manglende opbakning fra 

klubbens medlemmer, og om det så er 

det rette koncept? Herefter var der flere 

som meldte sig til udvalget. 

 

Tak: Hans Bruun takkede Knud og Me-

rete for deres spændende Nordkap-be-

retning på hjemmesiden samt billedfrem-

visning for nylig. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden 

og lukkede generalforsamlingen. 

 

 

BERETNINGER FRA TURE 

OG ARRANGEMENTER 

 

 

Mosehuset 

Søndag d. 4. september 

 

11 turcyklister mødte op til den traditio-

nelle tur til Mosehuset ved Borup. Vi 

mødtes ved ringvejskrydset i Glostrup. 

Vejret var godt, om end lidt blæsende. 

Birte og Poul sluttede sig til lidt senere. 

 

Og så gik det ellers op og ned ad bak-

kerne, som der er mange af området. Ef-

ter en kort vandpause ved Torslunde 

Kirke kørte vi over Tune, Snoldelev og 

Gadstrup, hvor vi gjorde et holdt ved 

Brugsen. Herefter ad de små veje til Kim-

merslev Sø, hvor vi spiste vores med-

bragte frokost.  

Og så var det videre til grusgraven og 

Dyndet, hvor vi virkelig er langt ude på 

landet, og her ligger Mosehuset, et lille 

hyggeligt gammelt hus med stråtag og 

bindingsværk, hvor alt er “vindt og 

skævt”. Her er kaffe- og tehandel og an-

dre specialiteter, men vi er selvfølgelig 

kommet for pandekagerne. Jeg havde 

ikke målebåndet med, men de var meget 

store og gode.  

 

Efter kaffen og pandekagerne trængte vi 

til ekstra motion, og det fik vi. Der var 

bakker (igen) og modvind. Men vi kom 

igennem Ejby, Havdrup, Tåstrup inden 

vores veje skiltes. 

Tak til Aksel for en god tur, dejligt at få 

“blæst i håret” 

Referent Merete 

 

Kulhuse 

Søndag d. 18. september 

 

På trods af en dårlig vejrudsigt med regn 

tog vi af sted i tørvejr. I S-toget til Frede-

rikssund mødte vi Janne, Merete og 

Knud. 

På vej derop i toget begyndte det at styrt-

regne, så det var med bange anelser vi 

nåede Frederikssund. 

Heldigvis var nogle af deltagerne forsin-

kede, så der var tid til en basse og kaffe.  

Da vi var samlet, var der rådslagning, og 

vi besluttede at køre direkte til Merete og 

Knuds sommerhus for så at se vejret an.  

Foto: Birte Søltoft 
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På vej til sommerhuset gjorde vi holdt 

ved en fantastisk udsigt over Roskilde 

Fjord. Vi kørte kun i regnvejr en times 

tid, så det var blevet tørvejr da vi nåede 

sommerhuset.  

Der blev hurtigt tændt op i brændeov-

nen, så vi kunne nyde vores frokost i det 

varme sommerhus. Merete fik også lagt 

en æblekage sammen, som vi nød med 

stort velbehag. Da det var blevet tørvejr, 

fortsatte vi til den lille lukningstruede 

færge Kulhuse – Sølager.   

Fra Sølager kørte vi en fin tur via øko-

samfundet Dyssekilde til Frederikssund. 

Vi fulgte alle 7 den flotte regnbue det me-

ste af dagen, dog uden at finde guld. 

Tak til Merete og Knud for en fin tur. 

 

PS. Da vi kom hjem, læste vi i avisen at 

der var fundet penge til drift og vedlige-

hold af den lille færge. Så vi kan stadig 

lave cykelture den vej. 

 

Hilsen Aase 

BOGANMELDELSE 

 

Bogens pris m.m.: 

499 kr., men med koden VELO20 fås 

20% rabat samt gratis forsendelse i 

DK. Bogen fås ikke i boghandelen, men 

kun gennem www.verdenscyklist.dk 

Omfang 384 sider i forstørret A4-for-

mat. 

Vægt: 3,0 kg. 

Forfattere: 

Tore Grønne, Bjørn Harvig og Morten 

Kirckhoff, alle 3 erfarne cyklister rundt 

i verden og medlemmer af Eventyrer-

nes Klub. 

 

Denne bog er et værk, der for første gang 

samler den farverige historie om de dan-

ske verdenscyklister, som i over 100 år er 

rullet ud på alverdens veje og stier i alle 

slags landskaber drevet af en ustoppelig 

trang. 

Det skete i 1920’erne, da de første dan-

skere cyklede jorden rundt med sovepo-

ser og pistoler spændt på styret, og det 

sker nu for flere end nogensinde. 

VELO er en hyldest til eventyrtrangen, 

men også et kig ind i en overset dansk 

tradition, der ingen grænser kender. 

Ideen til bogen opstod i 2019 efter ende-

løs snak, og siden er et stort arbejde med 

at finde artikler fra afdøde og levende 

personer afsluttet på værdig vis. 

Et udpluk af indholdsfortegnelsen, som 

ikke er kronologisk, fortæller mere end 

mange ord. 

• Danmarks mest ekstreme cykeleventy-

rer 

• Venskaber på alverdens bagveje 

• Halfdan Rasmussen ville se Europa 

• Ud i Europa på 75 gear (Finn Gorm-

sen) 

• Verdens første par jorden rundt (Ivar 

og Mai-Britt) 

Foto: Aase 
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• Verdens værste veje 

• Knastør krise under ørkensolen 

• Knusende kulde og hjemmelavede 

luffer 

• Nicolai Bangsgaards jordomrejse (har 

holdt foredrag hos Turcyklisterne) 

• Hvordan passer man på cykel og grej 

og sørger for sikkerheden? 

• Hvordan finder man ly for natten? 

• Hvordan kommer man på langfart? 

• Hvad bør man overveje på landeve-

jen? 

• Nedbrud af materiel 

• 100 års danske cykelbøger 

 

Bogen har klare markeringer mellem ho-

vedafsnittene og flere af billederne, hvil-

ket gør den overskuelig. 

Billedkvaliteten er generelt teknisk høj, 

selv for ældre dias og sort/hvide papirbil-

leder. Sprog og tegnsætning letforståe-

lige. 

 

Det er imponerende, hvad folk lige efter 

1. verdenskrig begav sig ud på med tanke 

på materiel og oppakning. Men selv med 

vore dages udstyr skal vi huske, at vejr og 

lokale forhold altid kan byde på uven-

tede begivenheder. 

Forfatterne fortæller, at cykelrejser er kli-

mavenlige, i høj grad tvinger øjnene væk 

fra PC-skærme m.v., får os til at sætte 

tempoet ned, nedbryder fordomme og 

ofte skaber venskaber, men samtidig af-

hængighed. 

 

Tak til forfatterne og alle bidragydere. 

Johan Knudsen. 

 

 

KOMMENDE MØDER OG 

KLUBMØDER 

 

 

Klubmøde 

Torsdag d. 12. januar 

 

Nytårsfrokost 

Lørdag d. 14. januar 

 

Velkommen til årets Nytårsfrokost i sel-

skabslokalet på Bodenhoffs Plads 5, 1430 

København K.  

 

Vi skal nyde 'det kolde bord' fra slagteren 

i Rødovrecentret inkl. en snaps eller to. 

Prisen er 200,- kr. (klubben har givet 50 

kr. derudover) - tag egne drikkevarer 

med.  

 

De der har lyst, kan opleve byens miljø 

på gåtur ved Tage og Annette, som er på 

hjemmebane. Turen starter kl. 11:00 og 

varer ca. 1,5 t.  

 

Kl. 13:00 skåler vi velkommen og deref-

ter spiser vi og hygger. Johan er generøs 

giver af lagkage og portvin til kaffen i an-

ledning af sin 80-års fødselsdag.  
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Arrangementet slutter senest kl. 22:00. 

Herefter kan man naturligvis evt. fort-

sætte på værtshus i nærheden.  

Lokalet har cd-musikanlæg.  

 

Tilmelding til frokosten senest 27.12.22 

til Mariann mobil 28835730, eller mail 

mariann.jam@live.dk 

 

Tilmelding er bindende, og de 200 kr. 

skal betales, om du møder eller ej.  

 

Praktisk betales til Børge på dagen kon-

tant eller mobilepay. 

 

 

Klubmøder 

 

Torsdag d. 9. februar 

 

Torsdag d. 9. marts 

 

Lise viser billeder fra sin cykelferie i efter-

året 2022. Fra Stuttgart kørte hun via 

Schwarzwald til Alsace og ned gennem 

Frankrig ad delvis EuroVelo-ruter for at 

ende på Korsika, i alt ca. 1.750 km. 

 

Torsdag d. 13. april 

 

 

Udgivelsesplan for Turcyklisten 2023 

Nummer Deadline Udgivelsesdag 

1-2023 18. marts 13. april 

2-2023 19. maj 9. juni 

3-2023 20. august 14. september 

4-2023 17. november 14. december 

 

Foto: Lise Kristoffersen 

mailto:mariann.jam@live.dk

