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Hvorfor Erasmus+ giver mening 
Det tog lang tid at komme i gang. Partnernes første kontakt var i septem-
ber 2017. Vi mødtes endeligt ansigt til ansigt i marts 2019. 
   På det tidspunkt følte jeg, at jeg allerede kendte dem, og det blev kun 
bedre af at møde alle i virkeligheden. Her var mennesker, jeg deler vær-
dier med. Det var ligesom at komme hjem, men jeg var i Spanien. Det 
var en øjenåbner for mig, for vi havde brugt lang tid på Skype, for at fin-
de ud af, hvad titlen på projektet skulle være, hvad der skulle leveres og 
hvornår besøgene skulle foregå. Det hele gav pludseligt mening for mig, 
da jeg indså, hvad projektet egentligt handler om. Jeg forstod at titlen 
egentlig ikke var så vigtig. Uanset hvad der stod på papiret, var vi et fæl-
lesskab af europæere, der deler værdier og en fælles mission. Vi vil gerne 
hjælpe hinanden og være venner. 
   Heldigvis deler vi missionen om at være bedre til at cykle og skabe 
stærkere samfund. Det er ikke lige meget for mig, hvordan Europa ser ud, 
når mine børn bliver voksne. Det der stod ud, var følelsen af at tilhøre en 
enighed, den europæiske union. 
   Ansøgningsprocessen foregik samtidig med, at der blev stemt om Bre-
xit. For mig var det trist, at UK forlader unionen, og en lettelse at Dan-
mark forbliver. Jeg blev stolt over at tilhøre den samme gruppe som Toño 
(Spanien), Reda (Litauen) og Jane (Irland), og også i den samme gruppe 
som de modige studerende, der var taget med, som boede hos familier, 
der talte et andet sprog derhjemme, og som stadigvæk passede på dem, 
som deres egne familier gør. Som f.eks. da en af pigerne blev syg, og 
hendes værtsfamilie blev hjemme med hende og tog hende til lægen. 
   Det var vildt at opleve hvor imødekommende værtsfamilierne var, mine 
værter, lavede morgenmad til mig hver dag. De bankede på døren for at 
vække mig, selvom jeg havde mit eget vækkeur, og de spurgte oprigtigt 
interesseret ind til om jeg havde fået nok søvn, og om jeg havde det godt 
i det hele taget. Jeg lærte meget af dem, og de inviterede mig til deres 
sommerhus og jeg til mit. Jeg ved, vi kommer til at se hinanden igen. Jeg 
ved, at deres forældre efterhånden er ved at blive gamle, og jeg ved hvad 
de bekymrer sig om. Jeg har en ny familie nu, en spansk familie. 
   Min konklusion er, at jeg er vild med et Europa, der er fælles, og hvor 
vi gør os umage. Takket være Erasmus+ ved jeg, at jeg deler den drøm 
med venner fra Litauen, Spanien, Irland og Danmark. Det er et fælles-
skab, der er værd at kæmpe for. Husk i øvrigt at stemme den 26. maj.    
          Pernille           

Frie Fugle 
Foreningen  

 

Foreningen Frie Fugle and the social medias! 
   Ja, vi findes også der. Du kan følge med i cykelturene og den slags på 
en af vores Facebooksider: 
https://www.facebook.com/www.friefugle.dk/ 
   Og for nyligt er vi også oprettet på Instagram: 
https://www.instagram.com/foreningenfriefugle/ 
    Erasmusprojektet: #Erasmusidls 
       Følg også Erasmus+ projekt på denne blog: 
https://iesalhama.educacion.navarra.es/web1/Erasmus/ 



 Kalenderen 2019 
11. maj 11.05 
Klimacykeltur til økogårde 
 
18. maj 10.00 

cykeltur Lynge Grusgrav 
Tilmeld via DGI 
 
25. maj 

Sov ude dag! 
 
2. juni 10.00 

Cykeltur Jægerspris 
Tilmeld via DGI 
 
8. juni 13.05 

Klimacykeltur med cider 
smagning 
 
12. juni 15.00 

Cykeltur Store Dyrehave 
Tilmeld via DGI 
 
15. juni 8.45 

Årets Frie Fugle Træf 
Cykeltur på Stevns med be-
søg på Brinkholm og Perma-
topia. Se NB nr. 1 
 
2. august 14.05 
Klimacykeltur til cyklistven-
lig kirke 
 
8. august 14.00 

Cykeltur til Æbelholt Kloster 
Tilmeld via DGI 
 

17. august 10.00 

Cykeltur om kunst langs 
nordkysten af Sjælland 
Tilmeld via DGI 
 
18. august kl. 13.00 

Minikunstrunde på cykel fra 
Godhavn station. Arr. Britt 
Salver. Cykelguide Jens Erik 
 
21.-29. september 
Cykelsafari i Albanien 
 
6.-11. oktober 

Erasmus+ projektet besøger 
København. 
Vi søger frivillige hjælpere! 

 

Kajak: 
Begynderkurser 25.-26. 

maj (fuldt booket)  
og 15.-16. juni 
Torsdagsroning er startet. 
Tilmeld og information: 
jfh@mail.dk 

Vi flytter nationale cykelruter i Strandparken 
    Gennem det sidste årstid, har vi arbejdet for Strandparken I/S, der ejer og admini-
strerer det rekreative område langs kysten mellem Avedøreværket og Hundige i 
Køge Bugt. Området omfatter 5 kommuner: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj 
og Greve. Strandparken er et ”kunstigt paradis” anlagt 1977-80 til glæde for Storkø-
benhavns befolkning. En del af navnene på kunstige øer, store sten mm stammer fra 
Niels Juels orlogsflåde, som her i Køge Bugt i 1677 overvandt svenskerne. Området 
afgrænset af Olsbækken i sydvest og Avedøre Holme i nordøst. 
    På strækningen, der er ca. 10 km, findes måske Danmarks største koncentration 
af cykelruter, idet der er 2 EuroVelo ruter (EV 7 og 10) og 3 nationale ruter (N 4, 
6 og 9). Desuden krydser flere regionale cykelruter området (R 65, 67 og 69), lige-
som en ringe skiltet Vestegnsrute og Fjernvandrevej E6 rammer Strandparken. 
   Vi har lavet kvalitetstjek af de nationale cykelruter opdelt i 5 etaper, udarbejdet 

skilteplaner herfor og kommet med forslag til afhjælpning af konflikter, der er på en 
af etaperne mellem forskellige brugere. Der er tale om en fin asfaltsti, som forløber 
relativt tæt på beboelser og derfor benyttes en del af gående, hundeluftere m.v. Men 
derudover forløber de 3 nationale og de internationale cykelruter her. Største pro-
blem er dog nok, at hurtigkørende motionscyklister benytter strækningen - under 
tiden i større grupper. 
 
      Vi foreslår i rapporten at søge at udbedre konflikten med følgende tiltag: 
 

1.  Hurtigkørende cyklister vises op til supercykelstien langs Gl. Køge Lande-
vej. Dette kan kun være en henstilling/opfordring, idet der ikke er nogen jura i 
færdselsloven eller vejreglerne, som kan kræve dette. 

 
2.  Der er allerede opsat skilte, som opfordrer brugerne til at tage hensyn til hin-
anden. Vi foreslår, at dette suppleres med et nyt skilt med en hurtig cyklist med 
en rød steg over. 

 
3.   Man kunne adskille folk til fods og på cykel ved at etablere en parallel grus-
sti til fodgængere og skilte de 2 stier med forskellige påbudstavler. 

 
4.   N4, 6 og 9 flyttes til alternativt forløb, som er lidt kortere, tættere på stran-
den og har mange faciliteter, herunder kiosk i Vallensbæk Havn, faciliteter i 
Brøndby Havn og sommercafé midtvejs. Men forløbet er på grus, det meste 
med god cykelkvalitet, men et mindre stykke mod Avedøre, skal forbedres.  

 
    Strandparken ønskede ikke at lave den omtalte grussti, 
men besluttede at prøve at flytte cykelruterne. Vi søgte der-
for Vejdirektoratet herom og fik tilladelsen. Desuden beslut-
tede man at opsætte omtalte skilt med nej til hurtige cykli-
ster, hvorefter vi fik vores grafiske samarbejdspartner Para-
media til at udforme dette. 
    Alle skiltene er nu ankommet og vil blive sat op inden 
sommerferien, så må vi se hvordan det virker!    Jens Erik                                                                     

 



Samarbejde med DGI om guidede cykelture 
   Som omtalt i sidste NB 
har DGI i Nordsjælland 
taget initiativ til et samar-
bejde omkring guidede cy-
kelture med kultur og natur-
indhold. Starten gik med 
mit foredrag om cykelpassi-
on og snedige stier i Nord-
sjælland i Hillerød den 19. 
marts. Arrangementet måtte 
to gange flyttes til større 
lokale grundet overvælden-
de tilmeldinger. Lad os hå-
be, der også kommer mange 

tilmeldinger til selve turene. Den første tur var langs Mølleåen den 25. april. 
    
Det var et helt fantastisk landskab med nyudsprungen bøg. Ådalen er som en 
uvirkelig oase midt i byområder, som man næsten ikke opdager undervejs. Jeg 
fortalte om møllerne og industriens historie. Fra Lyngby til Øresund er der på 10 
km et fald på 19 m. Oprindelig var her kornmøller, senere blev vandkraften 
brugt til produktion af krudt, våben, papir, kobber mm. Hver mølle rummer sine 
historier, og der har været kamp og konflikter omkring vandstanden. Spændende 
er det at se bysamfundene ved Brede og Rådvad, hvor en hel verden opstod med 
diverse virksomheder, arbejderboliger, skoler, grønsagshaver, kroer osv. Ved 
Rådvad besøgte vi bronzestøber Stine Ring Hansen, som viste os sine værker og 
fortalte om de mange virksomheder, der nu er i Rådvad. 
    
Vi kom til sidst over hvidtjørneslettens krogede træer op forbi Eremitagen, hvor 
jeg både fortalte om parforcejagten, og hvorfor slottet hedder Eremitagen. Ende-
lig sluttede vi med en øl på Bakken. Kom med på de næste ture. Se datoer i ka-
lenderen - det kræver tilmelding til DGI på: 
https://www.dgi.dk/arrangementer/201918324002  
 

Cykelkort østlige Jylland 
Sammen med Nordisk Kort-
handel 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 er netop udkom-
met. Der er bykort med for 
de større byer og en større 
omlægning af national cykel-
rute 4, der nu kommer til at 
gå over Samsø. Det er i øv-
rigt et forslag, som vi frem-
kom med i en rapport for en 
del år siden. Endelig har kor-
tet fået Hærvejsrutens forløb 
fra Viborg med i et særligt 
udsnit. 
 
Kortet kan bestilles her sam-
men med andre gode varer så 
som turpakker til cykeldesti-
nationer: http://
www.friefugle.dk/safari/
safaribestil/safaribestil.htm. 
 

 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cykelsafari 2019 

Turen til Albanien i septem-
ber er udsolgt, men der er 
stadig pladser på turen til 
Litauen og Kaliningrad sidst i 
august, men tilmeld snarest. 



 Signe ny fugl i firmaet 

   Jeg hedder Signe, og har været 
så heldig at blive ansat hos For-
eningen Frie Fugle fra april, hvor 
jeg det næste stykke tid vil fun-
gere som studentermedhjælper. 
   Jeg læser Performance Design 
og byplanlægning på Roskilde 
Universitet, og er i øjeblikket i 
gang med at skrive min bachelor. 
Efter sommeren drager jeg forhå-
bentlig videre på en byplanlæg-
ningskandidat. Halvvejs igennem 
mit studie fandt jeg ud af, at by-
planlægning var sagen. Det var 
oprindeligt ikke planen, men det 
har trukket i mig. I løbet af det 
sidste år, har jeg mest beskæfti-
get mig med aktivistisk planlæg-
ning, hvor empowerment og bor-
gerinddragelse har været væsent-
lige nøgleord. 
   Hos Frie Fugle kommer jeg til 
at være med inde over et par pro-
jekter og forhåbentlig bidrage 
med noget af det, jeg har med i 
bagagen. Som ’Youngster’ i 
Erasmus+ projektet skal jeg cyk-
le på Rickshaws med de unge 
elever fra Randersgade skole en 
gang om ugen og desuden være 
med inde over Erasmus projek-
tets kommende aktiviteter, bl.a. 
når de udenlandske elever kom-
mer til Danmark. Og så har Jens 
Erik præsenteret mig for et cykel-
ruteprojekt for Gribskov Kom-
mune, som jeg skal hjælpe med. 
  På nuværende tidspunkt er jeg 
glad for at have fået denne mulig-
hed og glæder mig til at være 
med til at se de forskellige pro-
jekter udfolde sig over de næste 
måneder.        Signe Weinreich 
Du kan kontakte mig på 

Signe@Friefugle.dk 

Program for klimacykelture 2019 
   Klimagruppen i Gribskov 
er klar med årets program 
med faglige udflugter på cy-
kel med klima- og miljøte-
ma. Der er gradvist kommet  
flere og flere deltagere i de 5 
år vi har kørt turene, måske 
fordi det er mindre forplig-
tende end at melde sig til en 
studiekreds eller lignende, 
og så giver det jo god motion 
samtidig. Faktisk har turene 

været meget faglige og deltagerne har lyttet interesseret, og der er opstået 
spontane debatter om de pågældende emner. 

   I år har vi investeret i et 
flot banner med klimagrup-
pens navn, cykelpiktogram-
mer samt nogle af FN´s ver-
densmål, der er relevante for 
klimaet. Banneret har allere-
de været med på den første 
tur, som gik til Tegners Mu-
seum, hvor der er fare for at 
man tillader en ny grusgrav 
tæt på det smukke naturom-
råde, der i øvrigt også kaldes 
Rusland. 

   Desuden deltog klimagruppen med banneret i en frivillighedsmesse i Hel-
singe, hvor vi talte med andre foreninger om samarbejde. Ideen med at frem-
stille et banner, har jeg fra diverse træf med cykelgrupper rundt om i Europa 
og senest i Tyrkiet. Det gør cyklisternes budskab tydeligere. Nu må vi se om 
det virker i Danmark. 
   Turene i 2019 går til økologiske gårde den 11. maj. Her er temaet produkti-
on af økologisk kød og dyrevelfærd. Det handler om lam på Højbogård, hvor 
du får mulighed for at købe en stor sandwich med røget lammekød til frokost 
og oksekød på Heldgård. Senere har vi ture om bier, cider smagning og Na-
ture 2000. Den 2. august guider jeg en tur til den cyklistvenlige vejkirke i 
Blistrup og fortæller om cykelturismens udviklingsmuligheder i kulturland-
skabet. Se datoerne i kalenderen og hele programmet her og hjælp os gerne 
med at sprede oplysningerne, så flere kan få mulighed for at deltage i disse 
indholdsrige ture. http://www.friefugle.dk/Klimacykelture_2019.pdf                                        
          Jens Erik 
 

Heldgård 



 

Foreningen 

Frie Fugle 
 

Foreningen Frie Fugle er et  
tværfagligt rådgivnings- og  
formidlingscenter med mere end 
35 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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            Cykling i verdens ældste vinmarker i Piedmonte  
   Barolo er noget nogen drikker, men også en hyggelig by for foden af bjerge-
ne (Piedmonte) i nordvestligt Italien, og herfra til Barbaresco er der nu en cy-
kelrute med navnet "BAR TO BAR", som kan forstås på flere måder. Denne 
rute og en anden ”Roero Bike Tour” har jeg netop deltaget i indvielsen af, 
inviteret af Det italienske Turistbureau, ENIT. Der er tale om MTB ruter, og 
vi cyklede på E-MTB. Ruterne er godt 100 km og vil kunne bruges til flerda-
ges ture i de fantastiske vinområder, der er fyldt med historie og kultur. 

   Vinområderne er udnævnt til UNESCO verdensarv med den begrundelse, at 
systematisk dyrkning og produktion af vin opstod her for godt 2000 år siden, 
som det første sted i verden. Der er tale om 2 vinområder Langhe og Roero på 
hver sin side af dalen i et meget kuperet landskab, hvor hver meter er udnyttet 
til vinstokke, og på bakketoppe troner vinslotte og borge. 

   

Castello di Monticello er en 1000 år gammel borg, som man kan komme ind 
og se. Der tilbydes her overnatning i 10 værelser samt en fin restaurant. Andre 
mindre slotte tilbyder også indlogering. Området myldrer med interessante 
landsbyer og små slotte, hvoraf nogle er hoteller, og det ligger ca. 100 km syd 
for Torino og ca. 200 km sydvest for Milano.     
   Hvis du vil bestille et ophold og prøve de hurtige MTB, så kontakt os for 
nærmere oplysninger. På grund af halvdårligt vejr fik vi ikke gennemcyklet 
ruterne, der for en stor dels vedkommende er grusveje. Men de asfaltveje, vi 
cyklede på virkede ikke alt for trafikerede. Det skønne vinlandskab kan jo 
også nydes på mange forskellige måder. Man kan tage tog til Milano og nyde 
den flotte banegård der, inden man tager videre med tog.                Jens Erik                                                                                                

 Barolo cykelstativer      Skiltning af Roero ruten 


