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Sustainable mobility, sustainable community 
    Det er titlen på et Erasmus+ projekt, vi har fået midler til sam-
men med partnere i Spanien, Irland og Litauen. Projektets formål 
er at hjælpe unge til at blive aktive borgere i deres lokalsamfund 
ved at udvikle bæredygtige transportformer. Det skal foregå ved 

udveksling af erfaringer 
mellem landene. 
Vi skal bl.a. vise hvor 
almindeligt og sikkert, 
det er at cykle i byerne, 
herunder til skole og 
idræt samt ikke mindst 
vise hvordan projektet 
”Cykling uden alder”, 
kan bruges som fag i 
skoler, hvor skoleelever 
cykler med ældre men-
nesker i rickshaws fra 
plejecentre.  
 
Det var et sådant projekt 
på Tjørnegårdsskolen i 
Roskilde, som vi gav 
prisen Årets Frie Fugl. 
Nu har vi lavet en aftale 
med Randersgade Skole 
på Østerbro i København 
om at introducere dette 
for eleverne. Projektet 

skal køre til 31/8 2021, så 
I kommer til at høre mere om det. 
    I første omgang drager vi til en lille by Corella i det nordlige 
Spanien sidst i marts måned, med lærere og elever fra Randersgade 
Skole. Sidst i juni skal vi til Dublin. Vores partnere og 20-30 sko-
leelever kommer til København til oktober. Her skal vi bruge nog-
le friske frivillige kræfter til at hjælpe med det praktiske, så sig til 
hvis du er interesseret heri.                        Pernille og Jens Erik                                                               

Velkommen til 2019 
Vi er klar til nye aktiviteter på 
fuglekontoret og er rigtig glade 
for at du er med på toget.  
 
Nu hvor vi er på vej mod ”frie 
fugle år 37”, er det skønt at se, at 
vi har nogle gode trofaste med-
lemmer, som har været med fra 
starten. Send os en note om din 
mangeårige interesse for vores 
projekter, og vi vil lave lidt histo-
rie på det i næste nyhedsbrev. 
 
Vi er også superglade for jer nye 
medlemmer, og håber at se jer til 
nogle af de aktiviteter, der omtales 
her i nyhedsbrevet. 
 
Fortsat godt nytår 2019. 
 
Alice, Stine, Pernille, Solveig, 
Jens, Michael og Jens Erik. 

Møde på Randersgade Skole, Rikke , Kira og Pernille 

Rickshaw afprøves ved Randersgade Skole 
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 Kalenderen forår 2019 
 
18. marts kl. 17.00 
Generalforsamling  
Foreningen Frie Fugle 
Nordre Fasanvej 199 1.th 
2000 Frederiksberg 
Se dagsorden på  
www.friefugle.dk 
 
19. marts kl. 19.30 
Foredrag om cykelpassion og 
nordsjællandske snedige stier 
DGI Hillerød. Tilmeld via: 
https://www.dgi.dk/ 
Søg på Cykelpassion 
 
26. – 31.  marts  
Erasmus+ møde i Corella i 
Spanien 
 
12. april 
Generalforsamling  
Hammerkrogens kajakklub 
 
25. april 
Cykeltur langs Mølleåen 
Tilmeld via www.DGI.dk 
 
Studietur 28.-30. april i 
København og Gladsaxe 
Program og tilmelding se 
nyhedsbrevet her side 4 
 
16. maj  
cykeltur Lynge Grusgrav 
Tilmeld via DGI Nordsjæl. 
www.DGI.dk 
 
15. juni  
Årets Frie Fugle Træf 
Cykeltur på Stevns for alle 
medlemmer - se side 3. 
 
Kajakkurser 
Begynderkurser 25.-26. 
maj og 15.-16. juni 
Tilmeld og information: 
jfhansen@mail.dk 

Program for cykelsafarier i 2019 
    Der er 2 nye turmål på cykelsafariprogrammet i 2019. På op-
fordring er nu lagt en tur op i Litauen sidst på sommeren. Da jeg 
selv synes, det kunne være interessant at komme til det nærlig-
gende Kaliningrad, tager vi den vej. Herved kommer vi gennem 
jerntæppet og følger landtangen Curonian Spit tilbage til Klaipe-
da gennem enestående naturområde. Se hele programmet her: 
http://www.friefugle.dk/safari/guidede_ture/Litauen_aug_sept_2019.pdf 

 
    Det andet 
nye turmål 
er Albanien, 
som ret man-
ge har efter-
spurgt. Jeg 
ville egentlig 
gerne koble 
Montenegro 

på, men det viste sig, at nordlige Albanien ikke havde nok overnatningsmuligheder 
og meget stejle bjerge. Så vi starter og slutter i Tirana og koncentrerer os om de 
spændende Unesco byer i bjergene øst og syd herfor. Turen starter 21. september. 
Se programmet her:  
http://www.friefugle.dk/safari/guidede_ture/Albanien_foreloebig_turplan_sept2019.pdf 
    Cubaturen i februar er desværre aflyst, da der ikke var nok tilmeldte efter infor-
mationsmødet. Men turen slås op november 2019. Mere herom i næste nyhedsbrev. 
    Husk at vi også hjælper med individuelle cykelekspeditioner gennem Europa. Vi 
har lige lavet et ruteforslag fra Ringsted til en lille by i Pyrenæerne.         Jens Erik 

  
Boganmeldelse:   
Hjärnestark - Hvem skulle ikke ville blive det? 
Vejen dertil er motion og konditionstræning. Men frygt ikke, der er ikke tale om, at 
der skal maraton-strabadser til. Det rækker med regelmæssige vandre- eller cykeltu-
re eller blot almindelig gammeldags hverdagsaktivitet i hus og have. Bogen er let-
læst, hvis man ikke er bange for svensk. Håber den snart bliver oversat, da den er 
væsentlig for os sundhedsmæssigt. Forfatter er Anders Hansen. Hvor man dog kan 
reducere mange timer ’rumpe til stol’, ved at vide hvad der er godt for os og vore 
hjerner! Lad os bevæge os mere, danse og lege os til bedre humør og sundhed. 

Bogen er bestseller i Sverige, og dokumenterer med 
henvisninger til videnskabelige artikler, hvordan der 
ved regelmæssig bevægelse, ved blot gang i 20-30 
minutter 2-3 gange ugentlig, dannes nye nerveceller 
i vores ellers stressfølsomme hjernecenter, hyppo-
campus. Centret skrumper ved langvarigt stress, da 
centret ’sættes i stå’ af binyreproduktionen af korti-
son. Aldersbetinget hippocampus reduktion modvir-
kes på samme måde ved regelmæssig motion. Hip-
pocampus er også centret, hvor korttidshukommel-
sen omlejres til langtidshukommelse, således et sær-
deles vigtigt organ. 
Politiken en helsides artikel d.13-1-19: Videnskabe-
ligt gennembrud. Derfor er motion god medicin mod 
Alzheimers: I muskler i bevægelse dannes et moti-

onshormon, irisin, der via blodet stimulerer nervecellerne i hippocampus til dannel-
se af væksthormon BDNF, der står for dannelse af nye nerveceller. 
Læs bogen, gør hvad den foreslår, og få et sjovere, længere og mere tænksomt liv.                 
            Alice 



Frie Fugle Træf 2019: Økogrønt og byggeri på Stevns 

    Sidste år nøjedes vi med fejringen af vores 35-års jubilæum i Folkehuset Ab-
salon, men i år tænker vi at det årlige Frie Fugle træf skal ud af byen igen. Vi 
tager til Stevns og ser på og smager økologiske grøntsager, og hører hvordan det 
går med www.landbrugslauget.dk på gården Brinkholm nord for Karise. Projek-

tet fik vores pris, Årets Frie Fugl, da det 
startede og intentionen var at byboere 
skulle eje stedet på andelsbasis og få gode 
grøntsager leveret fra land til by. Vi får en 
rundvisning af gartner Nikolaj og frokost. 
Prisen er 250 kr. pr. person. 
    Planen er derefter at cykle lidt syd for 
Karise og se det økologiske byggeri Per-
matopia og deres økologiske grøntsager. 
www.permatopia.dk. Prisen er her 100 kr. 

pr. person (pensionister 50 kr.). 
    Endelig slutter vi af med Niels Jensens ”Laboremus frugt” udenfor Klippinge. 
 
    Turen foregår lørdag den 15. juni      
    Mød op med velsmurt og pumpet cykel på Københavns Hovedbanegård kl. 
8.45 og tag toget 8.56 mod Køge (forbehold for ny køreplan) eller hop på toget 
andetsteds og giv besked, ankomst Køge 9.40, hvor man også kan støde til. Her-
fra cykler vi til Karise via Vallø Slot knapt 20 km. Man kan også tage toget til 
Karise ankomst 10.49. Vi mødes på Brinkholm kl. 11.15. 
Rundvisning og frokost på Brinkholm. 
    Kl. 13.00 cykles til Permatopia, hvor der er rundvisning og kaffe/the og kage, 
    Endelig cykles til Klippinge ca. 13 km til besøg på Niels Jensens plantage. 
    Herefter kan man tage toget til Køge eller cykle dertil. 
Tilmelding senest 1. juni 2019 og gerne før til forening@friefugle.dk  
Du får nærmere oplysninger efter tilmeldingen. 
Med venlig hilsen og på gensyn.                                             Nina og Jens Erik 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Permatopia 

under byggefasen  

Cykelkort østlige Jylland 
Sammen med Nordisk Korthan-
del lavede vi til udgivelse i 2018 
cykelkort og turguide for Fyn 
med øerne. Siden er vi gået i 
land i østlige Jylland og et nyt 
kort med mange forbedringer 
udkommer ca. 1. april 2019. Der 
er bykort med for de større byer 
og en større omlægning af natio-
nal cykelrute 4, der nu kommer 
til at gå over Samsø. Det er i 
øvrigt et forslag, som vi frem-
kom med i en rapport for en del 
år siden. Pris 135 kr. 
Kortet kan bestilles her sammen 
med andre gode varer så som 
turpakker til cykeldestinationer: 
http://www.friefugle.dk/safari/
safaribestil/safaribestil.htm 
 
 
Nyt samarbejde med DGI 
om guidede cykelture 
I forbindelse med indvielsen af 
nationalparken Kongernes 
Nordsjælland sidste år var un-
dertegnede guide på en cykeltur 
fra Hillerød ud til parforcejagt-
landskabet i Gribskov. Dette var 
et samarbejde med Hillerød Bys 
Lokalråd og DGI, som efterføl-
gende har spurgt om jeg i 2019 
vil guide en række cykelture 
med temaerne natur og kultur. 
Det prøver vi så om, der er inte-
resse for og starter med et fore-
drag om cykelpassion tirsdag 
19. marts.  
Det foregår i DGI´s flotte loka-
ler i Frederiksværksgade 16 i 
Hillerød ikke så langt fra Frede-
riksborg Slot. Se kalenderen 
med link til tilmelding og datoer 
for de 2 første cykelture.        
                                   Jens Erik                                                                            
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Foreningen Frie Fugle er et  
tværfagligt rådgivnings- og  
formidlingscenter med mere end 
30 års erfaring indenfor jordbrug,  
økologi, miljø, friluftsliv m.v. 
 
Vi arbejder som konsulenter,  
freelancere og projektmagere og  
tilbyder professionelle løsninger. 
Desuden hjælper vi med at plan-
lægge cykelferier i ind- og udland. 
 
Foreningen Frie Fugles  
nyhedsbrev udkommer 3-4 gange 
årligt og udsendes til Foreningen 
Frie Fugles medlemmer.  
Medlemskab indbefatter foruden 
nyhedsbrevet tilbud om forskellige 
arrangementer. Det gælder bl.a. 
benyttelse af vores 4 kajakker. 
Medlemskab koster minimum 150 
kr. om året og indbetales på konto-
nummer: 
8411-4094039 i Fælleskassen. 
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Er CO2 toget kørt? 
    Der er ingen tvivl om, at 2019 bliver året, hvor vi kommer til at tale om 
klimaforandringer og CO2 emission, endnu mere end nogen sinde før. Ung-
dommen demonstrerer og strejker i Europas storbyer og Sveriges Jeanne 
d'Arc med fletninger alias 16 årige Greta Thunberg tager toget til 2019 World 
Economic Forum i Davos, ligesom hun har talt til FN. 
    Imens tager politikerne og os selv med fly mange gange i løbet af året, selv 
om det at flyve er noget af det værste, man kan gøre klimamæssigt. En bereg-
ning jeg læste, siger at f.eks. en flyrejse København – London udleder 50 gan-
ge så meget CO2 som en tilsvarende togrejse. Endvidere siges det, at udled-
ning af CO2 i 10 kms højde er meget værre end på landjorden. Problemet er, 
at det er så nemt og billigt at flyve, og at vi har vænnet os til det. 
    Eksempelvis når jeg nu skal til møde i EuroVelo Council i Bruxelles, har 
jeg tjekket, at det vil tage 14 timer med tog med flere skift, hvorved jeg skal 
bruge 2 overnatninger ekstra i Bruxelles. Det går ikke, men jeg har sat på 
dagsordenen, at vi skal snakke om at fremme togrejser med cykel. Endvidere 
har jeg bedt om synspunkter på brug af de firmaer, som nu tilbyder, at man 
kan udligne sit fly CO2 forbrug ved at betale for træplantning og lignende 
projekter. Se f.eks. www.atmosfair.de 
    Et er arbejde, noget andet ferie, hvor man måske har bedre tid til togrejser. I 
vores turpakker finder du bl.a. en dejlig uges cykling i Alsace. Hertil gik der 
indtil for et par år siden nattog fra København (til Freiburg eller Basel), hvor 
man lige kunne køre sin cykel ind og sove undervejs. Det ærgrer mig sådan, at 
jeg ikke selv nåede at prøve det, før nattoget blev nedlagt. Nattog fra Ham-
borg til Freiburg (9 timer 18 min) er dog stadig muligt. Der er underskriftind-
samling i gang i Danmark for at få nattog tilbage i Skandinavien.  
    I forbindelse med vores cykelsafarirejse i Albanien i september, er der nog-
le deltagere, som vil prøve at finde togforbindelser dertil. Den anden tur, vi 
har i august til Litauen og Kaliningrad, indebærer faktisk en mulighed for at 
benytte færge, hvis man har tålmodighed til det. 

    På Facebooksiden ”Togrejser” hjælper folk hinanden med 
at finde muligheder med tog. Siden er oprettet af kunsthånd-
værkeren Britt Sallingboe, som sidste år udgav bogen 
”Oplev Europa med tog” på forlaget www.mellemgaard.dk. 
Ud over at give tips om spændende togforbindelser og billige 
billetter, fortælles om personlige oplevelser undervejs, og 
der gives eksempler på, hvad man kan se i de forskellige lan-
de. Dette kan man dog også læse andre steder, men Britt har 
nogle gode tips om kunstmuseer og gallerier. Bogen på 571 

sider kan være rejseledsager på en interrail tur. 
    Mere konkrete og helt aktuelle tips får man dog bedst via nævnte Facebook 
gruppe, eller hjemmesider så som www.Seat61.com eller www.togrejser.dk 
og appen Rail Planner. Endelig er jeg blevet anbefalet bogen ”How bad are 
bananas?” af Mike Berners-Lee.          Jens Erik 
 

Studietur i København og Gladsaxe 
Sidste år havde Thomas Krag og jeg stor suc-
ces med at arrangere en studietur om plan-
lægning for cyklister for udenlandske plan-
læggere og enkelte politikere. Derfor har vi 
lavet et nyt kursus, som løber af stablen i Kø-
benhavn 28.-30. april 2019. Det er selvfølge-

lig mest beregnet for udenlandske planlæggere og cykelentusiaster, 
men er du interesseret eller kender nogen, der kunne være det, så send 
endelig information videre: 
http://www.friefugle.dk/Study_trip_2019_planning_for_cycling_in_Denmark-v2.pdf 


