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Invitation til en festlig uge 
   
 
 
 
 
   

Skriv det allerede ind i kalenderen nu: 
fra den 6. til den 11. oktober, får For-
eningen Frie Fugle besøg af spanske, 
litauiske og irske elever på 14-16 år 
samt nogle lærere og frivillige. Anled-
ningen er et Erasmus+ projekt, der 
handler om bæredygtige samfund -og 
mobilitet. Gæsterne glæder sig allerede 
vildt meget til at opleve cykelbyen Kø-

benhavn, og vi er gået i gang med at planlægge opholdet. 
    Eleverne kommer til at bo hjemme hos 
familier fra Randersgades Skole på Østerbro, 
og kommer i løbet af ugen til at cykle en 
masse, bl.a. med plejehjemsbeboere, lære 
danske gloser, gå i dansk skole og så skal de 
selvfølgelig på smørrebrødskursus. Det bli-
ver sjovt og lærerigt for både de udenlandske 
og danske elever og voksne. 
      Du er inviteret med, og kan deltage i de dele af programmet, der ap-
pellerer til dig. Foreningen Frie Fugle dækker de omkostninger, der er til 
deltagelse den/de dage du er med, og det kan vi fordi, vi har brug for dine 
idéer, dit input og din hjælp til arrangementet. 
    Vi leder efter cykelguides, musikere, 
rundbold coaches, smørrebrødseksperter, 
pædagoger, cirkusartister - der er brug for 
lidt af hvert! Vores gæster skal også føle 
sig taget rigtig godt imod, så hvis du kan 
undvære en seng til en af de voksne de 
dage, de er der, bliver de virkelig glade. 
    Kom med i gruppen der fremmer 
“sustainable mobility, sustainable com-
munities” ved at skrive til os her: forening@friefugle.dk, så finder vi no-
get til dig, du brænder for. 
 
PS. Læs om projektets aktiviteter I Spanien i forrige NB og om somme-
rens event i Dublin her i NB 3. 
Kærlig hilsen Jens Erik og Pernille 
 
Billederne er fra tidligere EU projekt VOCA. 

Frie Fugle 
Foreningen  

Tilbage til Istiden 
Sommerferien blev ”ødelagt” af, at vi 
vandt udbuddet om at lave skilteplan for 
Istidsruten. Der er tale om en ny regio-
nal cykelrute gen-
nem 5 kommuner 
i Vestsjælland. 
Sammen med en 
række nye lokale 
cykelruter, som 
enten udgør sløj-
fer eller genveje, 
er der tale om 
næsten 400 km 
cykelruter, som vi skulle registrere i 
løbet af 2 måneder. 
Heldigvis passede det fint med, at vores 
nye studentermed-
hjælper Signe var 
blevet ansat (se 
præsentation i NB 
nr. 2), og var meget 
opsat på at blive 
oplært udi cykelru-
ter og i arbejde 
sommeren over. Jeg 
er så tilmed blevet 
oplært i brug af 
Apps til registre-
ring. Vi har således været ruterne igen-
nem, registreret mere end 1000 kryds, 
knoklet løs på til tider tilgroede stier og 
halvdårlige grusveje og nydt de smukke 
landskaber, som isen i sin tid har skabt, 
og som du så kan komme ud og opleve 
med en sammenhængende ruteføring. 
Vi skal dog lige lave arbejdet færdigt, 
og dernæst skal andre arbejde med in-
formationssteder osv. Det bliver i for-
året 2020, vi skal åbne regional cykelru-
te 44 Istidsruten og 8 lokale ruter. 
    Jens Erik 



 Kalenderen sen-
sommer 2019 
 
10. september kl. 18.00 

Forberedelsesmøde Al-
baniensturen 
 
15. september 

Cykeltur ved Arresø 
med besøg på vingård. 
DGI tilmeld på: 
https://www.dgi.dk/
arrangemen-
ter/201918324007 
 
21.-29. september 

Cykelsafari i Albanien 
 
6.-11. oktober 

Erasmus+ mobilitet i 
København - Kom og 
hjælp til! 
 
22. okt. 10.00-17.00 

Dansk Cykelturisme fej-
rer København 5 års 
fødselsdag i Kulturhus 
Islands Brygge 
 
 

Sydtyrol – Europas omstridte perle 
    Når jeg skal fotografere en gruppe, beder jeg dem sige Brexit! Det giver smil 
hver gang. Men faktisk er det jo slet ikke sjovt, at Europa for tiden associeres med 
splittelse samt problematikker om indvandrere og flygtninge. 
    Tidligere var konflikter i Europa årsag til krige og frygt herfor. Det gælder ikke 
mindst det lille landområde Sydtyrol – et område på størrelse med Sjælland. Det 
ligger indeklemt mellem Alpernes bjergkamme fra Brennerpasset til Trento. Netop 
derfor har Sydtyrol været omstridt som transportvej mellem nord og syd. Forsvars-
borge fra flere tidsperioder ses således utallige steder ”klistret” op ad bjergsiderne, 
særlig hvor dalene snævrer ind og vanskeliggør passage. Romerne var her og kom 
også nord for Alperne, men siden har de tysktalende folkeslag domineret området. 
Siden 1919 grundet 1. Verdenskrig har Sydtyrol imidlertid hørt til Italien. 
    Europæisk fællesskab 

Efter mange stridigheder er området nu nærmest et 
mønstereksempel på gensidig respekt for andre kulturer 
og fredeligt samvær imellem disse. De fleste taler – et 
uforståeligt – tysk og de tyske navne står også over de 
italienske på vej- og byskilte. I nogle landsbyer har man 
tydeligvis haft lidt svært ved at finde et navn på itali-
ensk. Derudover er det 3. officielle sprog, ladin, som 

går tilbage til Romertiden og i dag forsvares ihærdigt af et mindretal på ca. 5 %. 
    Gastronomien sammensmeltet 
Madkulturen er også befrugtet fra både nord og syd. Det fine italienske køkken har 
gjort det germanske mere fordøjeligt, kan man måske sige. Et eksempel er de fryg-
telige tyske melboller, knödel, som her er tilsat italienske krydderurter mm og til 

nød kan spises. Faktisk 
findes knödel også som 
dessert i Tyrol, men man 
kan også få apfelstrudel! 
Der dyrkes en masse vin, 
som smager himmelsk, det 
gælder i hvert fald den per-

lende hvidvin Himmelreich og også nogle gode lokale rødvine, som f.eks. Lagrein. 
    Gode cykelruter gemmer sig i dalbunden 
Trafikalt forbinder man måske mest området med synet af lastbiler i kø på vej op 
mod Brennerpasset, som dog nu forventes afhjulpet, når den meget lange togtunnel 
gennem bjerget er færdig. Men nærmest usynligt er der gennem dalene langs floder-
ne anlagt super fine cykelruter. En del skyldes, at italienerne har prioriteret at bygge 
den europæiske cykelrute EuroVelo 7, der kommer ind fra Østrig og rammer Bres-
sanone (Brixen), Bolzano og Trento for at fortsætte til Mantova. 
    Desuden har man for en årrække siden anlagt cykelruten Via Claudia Augusta, 

med navn af romerske kejsere, 
som anlagde veje her. Ruten føl-
ger floden Etsch fra vest og passe-
rer de meget flotte byer Merano 
og Bolzano. Undervejs ser man 
også et meget fotograferet kirke-
tårn i Graun, som står med fød-
derne i en sø, mens både skibet og 

menigheden er væk. Nu kniber det lidt med vedligeholdelsen af 
skiltningen, men det er bare at følge floder og dalstrøg – og de andre cyklister! 
    Videre fortsættes gennem den fantastisk smukke Pustertal, som rammer Dolomit-
ternes skulpturelle eroderede bjergtinder. Endelig kan man videre mod øst følge 
Drau ruten, som er en rigtig god cykelrute.  
     Disse cykelruter udgør en god rygrad for områdets udvikling af bæredygtig tu-
risme, og mange steder kan man nu leje cykler, herunder E-bikes og E-MTB. Mere 
information www.suedtirol.info/biking          

Vi arrangerer en cykelsa-
fari 14.-21. juni 2020 med 
tog til Innsbruch og cyk-
ling over Alperne til Syd-
tyrol og Dolomitterne. 
Mere herom i næste NB. 



Vandring helt på toppen 
Endvidere er det utroligt populært at vandre 
i Sydtyrol. Udsigten fra de blomstrende enge 
til de sneklædte bjergtoppe er da også unik. 
Man kan ikke lade være med at spejde efter 
de lilla køer, som vi kender fra chokolade-
pakkerne! 
    En særlig anlagt vandresti er Marling 
Waalweg Trail, hvor man går langs rislende 
vand, fordi stien er anlagt af munke langs en 
vandingskanal, som sørger for at frugttræer-

ne ikke tørster. Den snævre sti er 
således let at gå på, men udsigten 
skifter hele tiden. Man kan bl.a. se 
op til bjergene, hvor der også forlø-
ber markerede vandrestier, som så 
kræver lidt mere fysik. Deroppe er 
også betjente hytter, hvor man kan 
spise og overnatte under helt spekta-
kulære landskaber. Se mere på 
www.reschenpass.it og 
www.marling.info           

Få mere at vide om Sydtyrol her www.suedtirol.info                         Jens Erik 
 
Erasmus+ i Dublin 
Før vi for alvor gik sommeren i møde, havde seks heldige elever fra Randersgade Skole endnu en gang muligheden for at 
deltage i en tur i fællesskabets tegn. Denne gang til Dublin, hvor repræsentanterne fra henholdsvis Litauen, Spanien, Dan-
mark og Irland skulle mødes. Irerne havde sørget for et fyldt og spændende program, som skulle give os et lille indblik i alt 
fra Velo-city konferencen, cykeltur og kultur, irsk folkedans, bæredygtighed, miljø og historiske fortællinger. 
Primus motor for projektet er jo de unge mennesker, som aktivt deltager i projektet ”Sustainable Mobility - Sustainable Com-
munity”. Her møder unge mennesker hinanden, på tværs af de europæiske landegrænser – former venskaber og skaber min-
der for livet. Især de nye venskaber bliver der sat stor pris på, og talt meget om efterfølgende. 
Her er et lille, men særdeles fint indblik i, hvad nogle af de danske børn husker, som værende deres bedste oplevelser. 
    ”Da vi cyklede rundt i Dublin for Velo-city, og endte i parken hvor der 
var musik, mad og leg. Vi var en del af noget større, og vi fik oplevet Dublin 
som cyklist. Vejret var dejligt, og jeg lærte en masse nye mennesker at ken-
de fra andre lande. Tidligere på dagen var vi også på emigrations museum i 
Dublin, og lærte en masse om Irsk historie. Dagen endte sent og fik drevet 
alt energi ud af os, men det stoppede os ikke fra at vågne op næste morgen, 
og drage ud på eventyr i Dublin.” Jasmina 
”Det jeg savner mest ved Dublin, er nok de nye venner jeg har fået fra de 
forskellige lande.” Kazim 

”Kazim og jeg var ikke sammen med så mange indtil tirsdag aften, hvor vi 
gik ind i spisestuen, hvor alle fra Litauen og Spanien var, eller i hvert fald 
drengene. De sad og spillede Uno, og spurgte om vi ville være med. Vi sad 
der til klokken 3 om natten og spillede kort. Det var drengehygge - vi lagde 
arm og havde en god aften. Hugo 

”… på den korte tur fik jeg 2-3 venner, og det var nok det bedste tidspunkt på tu-
ren. Selvom der var mange andre gode stunder på turen, husker jeg altid tilbage til 
dette øjeblik som det bedste.” Tobias 

Det er vist sikkert at sige, at turen til Dublin og hele Erasmus+ projektet har gjort 
stort indtryk på de unge mennesker – og ja, selvfølgelig også de, som er lidt ældre 
(os voksne -ikke gamle). Derfor er det også med stor glæde og forventning, at vi 
byder vores europæiske venner velkommen til København og Danmark i uge 41. 
Vi er sikre på, at vi, ligesom de har gjort det, får skabt en mindeværdig uge for alle 
deltagerne. Måske med hjælp fra lidt af den danske hygge.     

                                  Ida K. Hansen 

 Glade gæster på Møn 
Gennem mange år har vandrere 
og cyklister brugt vores telt-
plads i Vindebæk på sydøstlige 
Møn. Vi har lige hentet dagbo-
gen hjem – og lagt en ny. Det er 
herligt at læse om familier med 
børn, par, venner, fodfolk og 
cyklister fra Danmark, Sverige, 
Frankrig, Tyskland, som roser 
vores plads og naturgrund. 
Eksempelvis skriver Linate:  
 
”Mange tak for lån af et dejligt 
shelter i smukke og uforstyrrede 
omgivelser. Vi har nydt den 
bølgende mark, hestene og vin-
den i træerne. Det har været en 
fredfyldt og dejlig oplevelse, og 
vi tænker helt afgjort at komme 
tilbage hertil.”                                                       

   Jens Erik 



 Frie Fugles tur til økologi på Stevns 
Årets Frie Fugle Træf blev den 15. juni afviklet som en 
heldagstur til Stevns for at se på og smager økologiske 
grøntsager. Her cyklede vi rundt mellem skybrudsagti-
ge regnbyger. 
    Brinkholm 
Først hørte vi, hvordan det går med Landbrugslauget på 
gården Brinkholm ved Karise. Her er tale om en helt ny ejendomsform i landbruget – måske en fremtidsmodel -, 
hvor byboere og andre ejer gården på andelsbasis og får gode grøntsager leveret fra land til by. 
     Initiativet startede i 2001, hvor der ikke var så mange økologiske fødevarer i butikkerne, som der er nu. Der er 
500 andelshavere, som hver har indskudt 5000 kr. Man kan i øvrigt stadig blive andelshaver. Der produceres hver 
uge ca. 150 kasser med økologiske grøntsager, som bringes ud til beboere på en rute, som går langs Køgebugt fra 
Greve til København og lidt nord for København. Andre destinationer, så som Slagelse, hvorfra rundviser Ingerli-
se kom, kan desværre ikke få varerne leveret. Det var pakkedag, da vi var på besøg. 
     Der var oprindelig 65 Ha jord til gården, nu 35 Ha. Det er kun ca. 1 Ha, der bruges til grøntsagsdyrkning. Der 
er teltplads med shelter og fin natur ned til Tryggevælde Å. Det har været svært at få det til at løbe rundt økono-
misk og gården har stadig en gæld på 4 mio kr. 
     Vi fik en rundvisning af gartner Nikolaj, som først viste forspiringsdrivhuset (der anvendes tyske økologiske 

frø) og ude på marken fortalte om den nænsomme jordbehandling, der foregår 
med særlige redskaber og prin-
cippet med skifte mellem af-
grøder og hvilke, der fungere-
de bedst. Nikolaj fremhævede 
betydningen af at så efteraf-
grøder (græs, havre, kløver, 
boghvede, honningurt, bælg-
planter) og bevare den struktur 
nede i jorden, som disse ska-
ber i en god balance mellem 
bakterier og svampenes net-
værk. 
    Der var lige plantet en del græskarplanter ud af forskellig slags. Græskar er 
nemme at opbevare, de skal bare trilles ind på lageret (ca. 20 grader og tørt). En 
del af disse blev solgt til restauranter. Der dyrkes følgende sorter af græskar: 
hokkaido, blue kuri, futsu black, muscat de Provence og sweet dumpling. 
    Der dyrkes også byg, som bruges til Brinkholm ”enkeltmarksøl”, der brygges 

på Gavnø Slot. Et projekt ”fra jord til bord” køres sammen med Karisefondens socialpædagogiske institutioner. 
Nikolaj har hjælp af 2 praktikanter fra Jyderup Højskole, som forventes at fortsætte sommeren over. 
    Vi spiste frokost tilberedt af markens grøntsager, herunder nyopgravede kartofter og meget nyoptrukne små 
gulerødder. Pris for rundvisning og frokost var 250 kr. pr. person. Se mere på www.landbrugslauget.dk 
     Permatopia 
Dernæst cykledes lidt syd for Karise for at se det meget gennemførte økologiske byggeri Permatopia og deres 
økologiske grøntsager. Vi blev modtager af Suzanne Darmer, som er forkvinde for bestyrelsen. Hun fortalte om 
tilblivelsen, strukturen, produktionen mm og viste rundt både ude og i sin egen bolig. 
     Initiativet startede 2012-13 som udvikling af den tidligere økologiske landmand på Jørslevlyst´s ide til at byg-
ge bæredygtige huse. Konceptet blev udviklet at projektleder Mikkel Klinge Nielsen og et team af professionelle 
rådgivere. Husene er tegnet af Arkitekt Søren Olsen fra House of Arkitekt. I 2015 blev projektet overtaget af de 
kommende beboere og Mikkel Klinge Nielsen fortsatte som projektleder frem til januar 2018. 
    Efter mange møder og arbejdsdage kunne de første flytte ind dec. 2017 og de sidste september 2018. Der hører 
21 Ha til, som groft kan opdeles i 3 lige store områder, nemlig bebyggelsen, skoven, som den oprindelige ejer 
plantede og så marken med grøntsager og frugtplantage med indbygget mobilt hønsehus. 
     Et forsyningsanlæg består af en vindmølle, et jordvarmeanlæg og en termotank til at opmagasinere oversky-
dende varme. Vindmøllen producerer 80% af strømmen. Husene har separations-toiletter, der adskiller det mørke 
spildevand og urin. Et meget stort pilerensningsanlæg med 16.000 pilekviste renser alt det mørke spildevand. Ef-
ter 3-4 år høstes og filses pilen og bliver til gødning, som ryger tilbage i cyklus-systemet. Urinen opsamles og lag-
res i nedgravede og lufttætte beholdere, hvor det omdannes til kvælstof, der kan anvendes til gødning. Toiletskyl 
er regnvand. 
     



 

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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      Der er flere projekter, der er 
under udvikling og færdiggørelse. 
Et fælleskøkken og spisehus er ved 
at være klart og forventes i funkti-
on i september 2019. Der er et me-
get aktivt landbrug, med flere un-
dergrupper, blandt andet en skov-
havegruppe, der arbejder på udvik-
ling af skovhavebrug i flere ni-
veauer. Der importeres svampe-
gødning af økologisk kaffegrums 

fra cafèer i København til landbruget, som er med til at forædle den meget 
næringsholdige lerjord og give en flot produktion af grønsager. Der eksperi-
menteres med gamle grøntsagssorter med højt næringsindhold og forskellige 
permakulturelle dyrkningsformer. 

    Husene er virkelig flot og smart 
indrettede med 7 m til kip, hems, 
fleksible størrelser, kig ud, hvor der 
er stier og mellemrum mellem hu-
sene og alt er selvfølgelig bæredyg-
tige materialer. Der er ejer-, andels- 
og lejeboliger i størrelser fra 76 m2 
(leje ca. 5800 kr + 1400 kr til fæl-
lesudgifter) til 112 m2 (7800 kr. + 
1400 kr.) Ejer- og andelsboliger 
kan fås en tak større 126 m2. Der 

arbejdes meget med at strukturere beslutningsprocesser – man vil prøve at gå 
over til ”sociokrati” fremfor flertalsbeslutninger, og der er mange arbejds-
grupper og netværk ud fra dels bo-klyngerne og dels arbejdsgrupperne. Når 
fælleskøkkenet og spisehuset ”loen” er færdigt, skal alle være med til at lave 
mad, men der er ingen tvang om at spise med hver dag, man kan også hente 
mad og tage hjem i husene. 
    Vi fik kaffe og jordbærkage. Prisen for rundvisning inklusiv kaffe og kage 
var 100 kr. pr. person. Læs mere på www.permatopia.dk  Man kan blive med-
lem af Permatopias venner og følge med i udviklingen. permatopiasven-
ner@gmail.com 
    Frugthaven Laboremus 

Niels Jensen tidl. fri fugl har haft 100 frugt-
træet, som har stået utålmodigt i spande og 
ventet på at blive plantet ud. Nu er det så 
sket, i hver fald for de 60 af slagsen og de er 
alle forskellige sorter udi æbler, kirsebær og 
pærer. Niels har tilmed fået bygget et lille 
hus på grunden, hvor vi sad og hørte på til-
blivelsesprocessen og de fremtidige planer. 

    Turbeskrivelse 
    I alt blev vi 11 deltagere. Fra Køge fulgte vi R56 gennem hyggelige lands-
byer og nåede lige frem til Brinkholm på Kulagervej 23, 4653 Karise, før reg-
nen begyndte. Ca. 21 km. 
    Til Permatopia cyklede vi ad veje bl.a. Karl af Rises Vej og stier og havde 
her lokal guide Bente (tidligere fri fugl) med, som faktisk nu bor i Permatopia 
(nr. 69). Køgevej 15B, 4653 Karise. 
    Sidste etape for de fleste blev så en tur på ca. 13 km til Niels Jensens frugt-
plantage på Råhovedvej 22 ved Klippinge. Turen gik i tiltagende blæst ind 
over Stevns. Endelig var vi et par stykker, der cyklede ca. 22 km retur til Kø-
ge station for at tage toget til København efter en begivenhedsrig dag på 
Stevns.                           Jens Erik                                                                                        


