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Rapport om klimacykelture i 2019 

Klimagruppen i Gribskov har haft 8 ture på programmet i 2019, 
hvoraf de 7 blev gennemført med pænt deltagertal. Turene var 
spredt ud over kommunen, og det samme gælder temaerne. Delta-
gerne så på virksomheder i Gilleleje og diskuterede miljøhensyn. 
Ved Tegners Museum blev faren for etablering af grusgrav vendt, 
og på de økologiske gårde Højbogård og Heldgård handlede det 
om bæredygtig produktion af kød og om at lave klimaplan for 
virksomheden. 
Du kan læse om turene i rapporten, der netop er udkommet – her 
er meget godt fagligt klimastof. 
http://www.friefugle.dk/Klimacykelture_2019_rapport.pdf 
 
PS. Klimagruppen vil gerne have tilført nye medlemmer, hvis det 
skal lykkes også næste år at lave et program med klimacykelture. 
Kontakt gerne gruppens formand på kirsten.gamst@hotmail.com 

Vi ønsker dig en rigtig god 
jul og et spændende nytår. 
Og vi håber meget, at du vil forny 
dit medlemskab for 2020, hvilket 
du kan gøre nu eller senest 10. 
januar ved at indbetale mindst 
150 kr. til vores konto nr. 8411-
4094039 mærket kontingent 
2020. Betalende medlemmer invi-
teres til at deltage i generalfor-
samlingen, som indkaldes i NB 1 
2020. Det bliver sidst i marts md. 
Mange hilsner fra os alle. 
Alice, Stine, Pernille, Signe, An-

nelise, Jens Erik, Jens, Michael  

og Solveig 

Foreningen  



 

Cykling uden alder i 
Gribskov søger piloter 
Klimagruppen i Gribskov 
mfl. har taget initiativ til 
opstart af ”Cykling uden 
alder” i kommunen og har 
fået bevilget 5 rickshaws 
og søger nu midler til 1 
mere. Der skal bruges en 
del frivillige piloter. Der 
var kick off på Helsinge-
gården den 28. oktober.  
Du kan få mere at vide hos 
frivillig koordinator Per-
nille Dirchsen 
pdirc@gribskov.dk 

 
 
 

Julekort til cyklister 
Vi laver gode cykelkort for 
Nordisk Korthandel. I år 
udkom nyt kort for østlige 
Jylland med bykort for 
Aarhus mm. Vi har også 
mange andre kort og tur-
pakker på lager, som du 
måske kunne bruge til ju-
legave til en kær cyklist! 
Tag en rundtur på bestil-
lingslisten her http://
www.friefugle.dk/safari/
safaribestil/

Albaniens vilde bjerge 
Sidste år cyklede vi på Italiens støvlehæl, Salento. Derfra kunne man se over til Al-
banien og af forskellige grunde var flere interesserede i at afprøve Albanien som 
turmål. Da jeg for et par år siden var i det nordlige Albanien for at hjælpe med cy-
kelplaner og også fik kontakter i Tirana, blev turen dertil komponeret i samarbejde 
med Cycling Albania. 
    Det viste sig senere at ruten, vi skulle følge fra Ohrid søen nær grænsen til Nord-
makadonien til Sarande ved Det Jonske Hav blev benyttet af mange forskellige fir-
maer, men pyt med det. Faktisk er det interessant, at cykelturismen er så udviklet i 
denne del af Albanien. 

     Vores tur startede godt nok med jord-
skælv i Tirana og sluttede med flyselskabs-
konkurs, men bortset fra det, så gik det 
godt. Vi startede med korte dagsetaper på 
30 og 50 km og skruede senere op til 70 og 
80 km. Først gik det langs den tektoniske 
sø Ohrid, som synes helt indesluttet af 
bjergkæder. Ved dens sydbred indlogerede 
vi os på hotel med udsigt over søen fra væ-
relsets altan, hvor vi samledes og smagte på 

vin fra nabolandene før aftensmaden. 
    Inden da havde vi dog lavet en ekskursion på cykel til et af disse lande nemlig 
Nordmakadonien, som det nu hedder efter pres fra Grækenland. Her besøgte vi et 
kloster sammen med en del andre turister. 
Næste by var Korce, en fin lille provinsby med gågade og basarområde. Her boede 
vi i Vila Mano, et lille hotel i en af den gamle bys brostensgader. Bygningen er ca. 
100 år gammel og skabt af en italiensk arkitekt, mens møblerne er købt i Græken-
land. Det er samme familie, der har boet her hele tiden, men som ejeren Mamica 
Nene fortalte under morgenmaden, var de under kommunismen tvunget til at have 3 
familier mere boede. De sidste 10 år har de så drevet hotelvirksomhed her i det me-
get stemningsfulde hus. Hun arbejder selv som professor på universitetet. 

    Næste dag blev der brug for 
cykelmusklerne med over 1100 
højdemeter at besejre. Vi nåede 
frem til en mindre by, Erseke og 
tjekkede ind på en anden type fa-
miliehotel. Her var datteren Anna 
hjemme fra universitetet i Tirana 
for at hjælpe sine forældre – bl.a. 
med at tale engelsk med gæsterne. 
Vi hev også mange oplysninger ud 
af hende efter aftensmaden, og 
lyttede bl.a. til hvor kedeligt det 

var for unge at bo her ude på landet. Alle søgte til Tirana eller drømte om det. Desu-
den hørte vi om illegale handler mm. 
 Morgenen efter skulle en TV- station komme og filme lokal gastronomi med os 
som statister, hvilket betød at vi måtte vente en time ekstra på morgenmaden, som 
så til gengæld var udsøgt. 

     Herefter blev terrænet vildere og vildere med 
nogle helt utrolige bjerge uden meget bebyggel-
se. Vi havde 2 overnatninger på agriturisme       
gårde og hørte meget om økologisk dyrehold og 
så produktion af vin og raki. Dyrene på Farma 
Sotira gik frit omkring ved gården og i bjergene. 
Køerne vidste, når det blev vinter, de kom altid 
ned fra bjergene dagen før det begyndte at sne 
fortalte ejeren Toni. Han havde på 20 år     



Skakmesteren fra Tirana 

Vi mødte forfatteren Claudia 
i Café Globen da hun fortalte 
om Albaniens historie i for-
bindelse med udgivelsen af 
hendes roman med oven-
nævnte titel. Jeg syntes det 
var en fin fortælling og vigtig 
baggrund til vores foreståen-
de Albaniens cykelsafari og 
inviterede derfor Claudia 
med til vores forberedelses-
møde før turen. Her købte jeg 
bogen og nåede også at læse 
den inden, vi skulle afsted. 
 

Min oplevelse var, at det var 
en letlæst bog trods 344 sider 
og en fin måde at lære om 
Albaniens barske historie. 
Man kan i dag undre sig 
over, at venstrefløjen i Dan-
mark var tiltrukket af landets 
styre og situation. 

Skakmesteren fra Tirana af 

Claudia Westh Lonning. For-

laget Forfatterskabet.dk 

2019. 199 kr. Rabat her: 
https://www.saxo.com/dk/
skakmesteren-fra-
tirana_claudia-westh-
onning_haeftet_9788793755444 

opbygget produktionen og nu også med godt gang i turismen, som primært var 
cykel- og vandreturister. Når man bestilte fisk på den lille restaurant, gik kokken 
ud med et net og fangede fisken i bassinerne ved siden af og så lige op på panden 
med den – friskere kan det næppe blive. 

Efter mange flere bjerge fik vi øje på kysten og nåede frem til Sarande, hvor ho-
tellet lå i vandkanten. Efter en frisk svømmetur, sad vi i den lave sol over for 
Korfu med et glas af den kølige lokale hvidvin og snakkede om de mange ople-
velser undervejs på turen. Aftenen bød også på montenegrinsk folkedans, som vi 
deltog i, før det var tid at sove til lyden af havets bølger før næste dags transfer 
tilbage til Tirana. 

Cykelsafari til Sydtyrol i juni 2020 
    Sydtyrol er den italienske del af Tyrol syd for Brennerpasset. Det er både po-
litisk og landskabsmæssigt et spændende område. Nærmest usynligt er der gen-
nem dalene langs floderne anlagt super fine cykelruter. En del skyldes, at italie-
nerne har prioriteret at bygge den europæiske cykelrute EuroVelo 7, der kom-
mer ind fra Østrig og rammer Bressanone (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 an-
lagde veje her. Ruten følger floden Etsch fra vest og passerer 
de meget flotte byer Merano og Bolzano. Undervejs ser man 
også et meget fotograferet kirketårn i Graun, som står med 
fødderne 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 Do-
lomitternes skulpturelle eroderede bjergtinder. Endelig kan man videre mod øst 
følge Drauruten, som er en rigtig god cykelrute, mange har opdaget. 
     Vi gennemfører en tur juni, hvor man stadig kan være heldig at have sne på 
toppen over de grønne græsgange med lilla køer og flot blomsterflora i dalene. 
Deltagelse kræver medlemskab af Foreningen Frie Fugle. Læs mere her:  
http://wwww.friefugle.dk/safari/guidede_ture/Guidede_ture_sydtyrol_2020.pdf 



 Livlig Erasmus uge i København 

Ugen før efterårsferien løb Erasmus projektets 3. mobilitet  af stablen. Vi modtog 
21 studerende (14-16 år) fra Spanien, Litauen og Irland, som blev indlogeret hos 
19 danske elever fra Randersgade Skole. Desuden var der 10 voksne fra de 3 lan-
de. Sammen med os selv og lærere fra skolen var vi omkring 60 personer til di-
verse arrangementer. 
    Efter oplevelserne i Spanien og Irland fokuserede vi på aktiviteter, der primært 
var målrettet de unge, og delte aktiviteterne i de relevante målgrupper. Vi lavede 
5 grupper af 8 studerende fra alle 4 lande i hver til diverse workshops, fotoopga-
ver osv. Det har efterfølgende vist sig at være en god idé, idet det forlyder, at de 
unge har fået flere nye gode venner fra de andre lande end ved de tidligere op-
hold. Nogle har nu også mødt hinanden før, hvilket selvfølgelig også hjælper. 

    På forhånd var det annonceret, at så godt som al transport i København ville 
foregå på cykel – temaet er jo bæredygtig trafik. Sådan blev det også. Kun et par 
af de voksne fra udlandet, klagede over, hvor længe de skulle cykle. En enkelt 
faglig cykeltur til de kendte cykelbroer for de voksne blev gennemført tirsdag 
formiddag i meget vådt vejr. Vi havde 
skrevet ud, at man skulle have regnbukser 
og -jakke med, men regnbukser findes 
åbenbart ikke i Spanien! 
    Opholdet i København prøvede vi at la-
ve så billigt som muligt – og faktisk blev 
det noget billigere end for Dublinopholdet. 
Således spiste vi aftensmad i Folkekøkken 
på Nørrebro og i Folkehuset Absalon på 
Sdr Boulevard. 
  Alice og Solveig lavede smørrebrøds workshop, hvor gæsterne lærte om rug-
brød, sild og leverposteg mm. Solveig deltog endvidere i velkomsten og overrak-
te diplomerne til sidst. Solveig oplevede Erasmusserne således:  
    Ved velkomsten på Randersgade skole havde vi oplevet mylderet af veloplagte 
elever og voksne, så herefter lagde vi planer for, hvordan vi bedst kunne lære 
dem om vores smørrebrøds tradition.                                Solveig og Jens Erik 

 Ny fugl på kontoret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annelise Dittmer 
Jeg analyserer, planlægger og 
strukturerer opgaver og im-
plementerer nye programmer, 
processer, værktøjer og meto-
der i bæredygtige virksomhe-
der. Ved at administrere og 
koordinere projekter og ved at 
rapportere fra forskellige 
vinkler kan jeg skabe overblik 
og understøtte fremtiden i en 
bæredygtig virksomhed.  
Selv når der er mange bolde i 
luften, er jeg i stand til at fo-
kusere, arbejde selvstændigt 
og velorganiseret og yde den 
rette service, vejlede, under-
vise og supportere. 
Kontakt mig, hvis du i din 
virksomhed har brug for at få 
rettet den administrative byr-
de i virksomheden. 
Med venlig hilsen  
Annelise Dittmer  
Cand. Jur. IT Projekt-mager 
med PMO og CRM i fokus 
M:2462 4599  
Annelise@friefugle.dk 
 
 
 
Kajakkurser 2020 

Der afholdes begynderkurser 
på Hammergården 

23.-24. maj (venteliste) og 

6.-7. juni 
Tilmelding og nærmere info: 
jfhansen@mail.dk 



 

Foreningen 

Frie Fugle 
 

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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    Vi havde lånt et stort lokale på Plejehjemmet Nybodergaarden. Her beslut-
tede vi, at det skulle foregå ved, at alle dele til 6 forskellige slags smørrebrød i 
gruppe blev linet op på midterbordet. Så kunne vi nok styre det. Eleverne 
skulle stå op på den ene side og Alice og jeg på den anden side og undervise.      
 
Men, sådan gik det ikke, da de 40 elever myldrede ind og så maden jublede de 
vildt, og bom så sad de alle omkring bordet og kiggede på maden. Så vores 
undervisning blev lidt anderledes, men alt endte godt, al maden blev spist, 
altså rugbrød var ikke noget problem.  
    Og det var der heller ikke, da Stine og Annelise et par dage senere servere-
de en frokost ret ”Rister Rug” ( http://www.nordicfastfood.dk/)  i Kongens 
Have, her spurgte de om der ikke var mere. 
    Ved afskeden oplevede jeg igen meget glade og ivrige elever. 
                                                                                           Jens Erik og Solveig 

 
 
 
 
 
Særlig teltplads på Særløse Overdrev 

    Nu er det over 30 år siden vi etablerede 2 forsøgslejrpladser mellem Roskil-
de og Ringsted. En af disse var hos Torben Oppfeldt på Særløse Overdrev. 
Torben fik efter noget tovtrækkeri lov af Fredningsnævnet til at etablere plad-
sen i 1988. Shelteret var dog formelt set et ly for fårene! Her var Torben og 
familie sammen med Foreningen Frie Fugle med til at skrive friluftslivshisto-
rie. 
    Senere udviklede teltpladsordningen sig som bekendt voldsomt med over 
1000 teltpladser i Danmark – man kan også sige, at vi var med til at indføre en 
dansk allemandsret. 

    Denne sommer 2019 var Signe og jeg ude og lave Istidsruten, og pludselig 
kunne jeg genkende landskabet på Særløse Overdrev. Torben med kone og 
datter var heldigvis hjemme og kaffen var klar. Det blev en koncentreret snak 
om, hvad der var sket i 30 år og til sidst viste Torben os sit nyeste projekt, 
som var at lave flotte borde ud af store egeplanker fra skovens træer. 
  
                                                                                                         Jens Erik 


