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Ny hjemmeside – nyt fugleansigt 
Vi er godt i gang med at præsentere Foreningen Frie Fugle på nettet i et 
nyt og moderne design. Glæd dig til flotte billeder og tekster om vores 
aktiviteter, og hvad vi kan tilbyde. 
    Hjemmesiden sættes op i WordPress og her bliver den tilpasset, så 
siden er læsbar på både PC, iPad og smartphone. 
    Vi har fokus på brugervenlig, så hjemmesiden er nem for både nye 
besøgende og jer ’ekspertbrugere’. Du kan f.eks. let finde vej til nyhe-
der, projekter og cykelsafariture. Praktiske oplysninger kan altid findes 
nederst i ’footeren’. 
     Vi lancerer den ny hjemmeside 1. marts 2020. 

       

  

Foreningen  

 
Indkaldelse til generalforsam-
ling i Foreningen Frie Fugle. 
Generalforsamlingen afholdes 
onsdag den 25. marts 2020 kl. 
17.00 på Nordre Fasanvej 199 
1.th., 2000 Frederiksberg 
 
1 Valg af dirigent og referent 
2 Fremlæggelse og godkendelse af 
bestyrelsens beretning 
3 Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab til orientering 
4 Fremlæggelse og godkendelse af 
evt. vedtægtsændringer 
5 Fremlæggelse og godkendelse af 
handlingsplan for indeværende regn-
skabsår 
6 Fremlæggelse og godkendelse af 
budget for det indeværende regn-
skabsår og godkendelse af kontin-
gent. 
7 Valg til bestyrelsen. 
8 Valg af 2 kritiske revisorer 
9 Indkomne forslag 
10 Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på den 
ordinære generalforsamling, skal 
indsendes til Foreningen 2 uger før 
generalforsamlingen afholdes. For-
slagene lægges ud til gennemsyn på 
foreningens hjemmeside senest 7 
dage før. 
 
På bestyrelsens vegne 
Solveig  

Øverst: 
Den nye hjemmeside vist på compu-
ter. På forsiden er der et slideshow 
om, hvad vi tilbyder. Nedenunder 
fortælles om foreningen og aktuelle 
aktiviteter. 

Sådan ser hjemmesiden ud på 
smartphone. Menuen kommer frem 
ved tryk på de tre blå striber øverst 
til højre – også kaldet burgeren. 
                  Stine  



 Kalenderen vinter 
og forår 2020 
 
15. Marts kl. 13.00 
Ida Riegels spiller cello og 
fortæller om sin cykeltur 
på Copenhagen Bike Show 
Øksnehallen, Halmtorvet 11, 
København. 
 
19. Marts kl. 19.30 
Cellokoncert med fortælling 
ved Ida Riegels 
Uvelse Kirke, Allerød. 
 
25. Marts kl. 17.00 
Generalforsamling Forenin-
gen Frie Fugle 
Nordre Fasanvej 199 1.th, 
2000 F 
 
21. April kl. 17.00 
Generalforsamling Fælles-
kassen 
Islands Brygge Beboerhus 
 
26. April kl. 15.00 
Cellokoncert med Ida Riegels 
Pakhusgalleriet, Vesterbro 
Torv 4, Nykøbing Sj. 
 
27.-29. April 
Studietur i København om 
planlægning for cyklister 
 
11.-12. Maj 
National cykelkonference i 
Skanderborg 
 
19. maj 
Arbejdsdag på Møn 
 
28. maj 16-20 
Frie Fugles Træf se omtalen 
her i NB 
 
2.-5. Juni 

Velo-City Konference i 
Ljubljana, Slovenien 
 
13.-21. Juni 
Cykelsafari i Sydtyrol. 
www.friefugle.dk 
 
Kajakkurser 2020: 
23.-24. maj (venteliste) 
6.-7. juni 
Kontakt Jørgen Hansen: 
jfhansen@mail.dk 
 
 

Sommer, sol, regn og blæst og Istidsruten! 
    Signe og jeg har hele sommeren og ud på efteråret, ja senest her i januar 
arbejdet på at lave skilteplan for en ny cykelrute i Vestsjælland, nemlig Is-
tidsruten, som sammen med nye lokale cykelruter får et samlet forløb på 
380 km. Der er tale om et samarbejde mellem 5 kommuner, som har fået 
eksterne midler fra Nordea-fonden. Projektet er ledet af Anders Lauritsen i 
Holbæk Kommune. Ruten følger så vidt muligt konturer i landskabet, der 
kan relateres til isens modulering af landskabet. 
    Du kan se ruteforløbet her: 
 
https://holbaekkom.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6b6e6d78bfe04aaab13d54798cd04768 
     
I samarbejde med Niras har vi benyttet en særlig App til registrering af den 
nye skiltning, således at arbejdet mest har foregået i marken. Der har dog 
været nogle begyndervanskeligheder med appen, som fik flere billeder til at 
forsvinde og flyttede nogle lokationer, efter vi havde låst dem. 
    Vi har således stået ude i ca. 1000 kryds og noteret lokation, kommune, 
rutenummer, skiltetype, vi ville sætte op, om gamle skilte skulle nedtages, 
om der var kvalitetsproblemer med belægning eller øvrige skilte osv. og så 
fotograferet skilteplacering fra begge retninger. Signe og jeg hoppede så 
rundt og agerede pæl, rørstander eller pegede på placering på eksisterende 
standere: 

    Ruten vil blive suppleret med en del informationsmateriale og ventes at 
åbne før sommerferien 2020. Mere herom i næste NB. 
                                                                                                       Jens Erik 

StoreLusedag d 31-1. 
    Som i tidligere 18 år afvikles familiernes koordinerede lusejagt atter i år. Hen-
sigten er ved samtidighed, at reducere gensmitte med lus, der er det største pro-
blem. Der er lidt forskelligt, hvor stor gennemslagskraft initiativet har haft de for-
skellige år. I 2019 var der ’optræden’ i ’God Aften’, hvor Felix Smith fik luse-
kæmmet hår. Da han er en ungdom kendis, men ukendt for mig, fik jeg mange 
henvendelser efterfølgende. 
    I år har en tredjedel af landets sundhedsplejersker fået orientering via deres fag-
lige nyhedsbrev og de største dagblade har fået tilsendt pressemeddelelsen, som 
kan ses på hjemmesiden www.hovedlus.dk 
Hvor meget respons årets tiltag får, vil vise sig. 
          Alice 

Hanlus Hunlus Tegning af A. Hase 



De nye Silkeveje 
Nej, her er 
ikke tale 
om nye 
cykelruter – 
i hvert fald 
ikke endnu! 
Derimod 
handler det 
ifølge for-
fatteren 
Peter Fran-
kopan om både fortidens og 
fremtidens økonomiske ruter og 
hvilken vej verden går. 
Vi er så vant til at se verden fra 
Vesteuropas og USA´s vinkel. 
Der var jo højt udviklede kulturer 
i Kina og Mellemøsten lang tid 
før vi selv kom ud af middelalde-
ren. Og hvad er der så sket siden? 
Jo, USA har sat sig på verdens-
magten i konkurrence med Rus-
land. Men fremtiden ligger altså i 
Østen på Silkevejen. 
Forfatteren og historikeren Peter 
Frankopan beskriver verdenshi-
storien set fra Østen i sin bog 
Silkevejene (2015). Det er tanke-
vækkende at se verden fra denne 
vinkel. Nu har jeg så lige læst 
forfatterens nyeste bog ”De nye 
Silkeveje” (2019) mens USA og 
Iran konflikter, og det var utro-
ligt, at bogen forklarer, hvad det 
er, der sker selv, efter den er ud-
kommet! 
Den økonomisk balance i verden 
er ved at tippe over til Østen 
igen, særligt med Kinas mange 
investeringer, men også med 
mange handelsaftaler og taktisk 
spil, der ifølge forfatteren vil 
sætte USA ud af spillet. Men læs 
bøgerne selv – det er superaktu-
elt, mens balladen cykler derudaf 
i, verdens centrum før og i frem-
tiden! 
Silkevejene. Peter Frankopan. 
2015. Kristelig Dagblads Forlag. 
De nye Silkeveje. Mod en anden 
verdensorden. Peter Frankopan. 
2019. Kristelig Dagblads Forlag.                                             
                                    Jens Erik 

Frie Fugle Træf til Københavns Nordhavn 
Kære tidligere og nuværende Frie Fugle, 
    I år vil vi udforske bebyggelser og aktiviteter i Københavns Nordhavn på 
det årlige Frie Fugle Træf. Alene i Århusgadekvarteret planlægger ”By & 
Havn”, at der skal være 7000 arbejdspladser, boliger til 2000 personer og et 
nyt areal på 100 Ha skal tørlægges til ”fremtidens bæredygtige by”. 
Torsdag den 28. maj 2020 kl. 16-20 
Turprogram 
    Mød op kl. 16.00 med velsmurt og pumpet cykel overfor Nordhavn Stati-
on (neden for Skat ved fitnesscentret Repeat, Østbanegade 121). Herfra cyk-
ler vi gennem et byområde i rivende udvikling ud til Sundkaj 125, hvor vi 
besøger cykling uden alder. Her hører vi om dette spændende projekt og 
prøver at cykle lidt med rickshaws. Kaffe og kage her. (To be confirmed). 
    Kl. 17.00 cykler vi ud til Fiskerihavnen og ser dens klondykebyggeri. Un-
dervejs ser vi også den internationale skole med solceller. Fra Fiskerihavnen 
kører vi ind til Lüders Konditag ovenpå P-huset. Konditaget er en spænden-
de eksempel, på hvordan man kan skabe plads til sport og leg i et tæt bebyg-
get område. Vi ser også den brugerdrevne genbrugsstation, der ligger i P-
huset. 
    Kl. 18.30 rammer vi BarUno, som er en god italiensk pizzarestaurant på 
Göteborg Plads midt i Nordhavnskvarteret. Her nyder vi udsigten til The 
Silo og havnebadet på Sandkaj. Samlet cykler vi ca. 12 km. 
Tilmelding senest 1. maj 2020 og gerne før til forening@friefugle.dk 
 
Med venlig hilsen og på gensyn                                     Nina og Jens Erik 
 

Planning and Promotion of Cycling in Denmark 
Study Trip April 27-29, 2020 

    Sammen med Thomas Krag tilbyder vi nu 
for 3. år en professionel studietur for uden-
landske cykelplanlæggere. Mange har hørt om 
de københavnske faciliteter for cyklister, så 
som Cykelslangen og de andre nye cy-
kelbroer. Vi cykler rundt og ser på disse og 
sammen med Københavns Kommune bliver 
baggrund, strategier og konkret udførelse for-

klaret. I år har vi også inviteret tidligere borgmester for teknik og miljø, 
Morten Kabell til at holde et oplæg om hele den politiske proces, der i Kø-
benhavn har gjort det muligt år for år at fortsætte forbedringerne for cykli-
ster, så man når målsætningen om at halvdelen af trafikafviklingen skal fo-
regå pr. cykel. Morten Kabell har godt nok lige fået job i Bruxelles som ge-
neralsekretær for ECF, men kommer hjem til vores studietur. 
    Hvis du kender nogen cykelplanlæggere eller cykelentusiaster i udlandet, 
som kunne være interesserede i at deltage i studieturen, så gør dem endelig 
opmærksomme herpå. Program og nærmere oplysninger findes her: 
http://www.friefugle.dk/Study2020/Studytrip_2020.pdf                Jens Erik 



  

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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Cykelsafari til Sydtyrol og til Madrid og omegn 
    Der planlægges i år 2 guide-
de cykelsafarier. Den første går 
til Sydtyrol, som er den italien-
ske del af Tyrol syd for Bren-
nerpasset. Det er både politisk 
og landskabsmæssigt et spæn-
dende område. Nærmest usyn-
ligt er der gennem dalene langs 
floderne anlagt super fine cy-
kelruter. Cykelruten Via Clau-
dia Augusta har navn af romer-
ske kejsere, som anlagde veje 
her. 

    Vi satser på at tage til Innsbruck, hvor turen starter, med tog og tilsvarende 
retur. Du skal skynde dig meget, hvis du skal nå med på denne tur, som fore-
går 13.-21. juni. Læs mere her: 
 http://wwww.friefugle.dk/safari/guidede_ture/Guidede_ture_sydtyrol_2020.pdf 

     Den anden tur afvikles sidst i september og har Unesco Verdensarv på me-
nuen, idet vi cykler mellem de historiske byer i Madrids omegn, nemlig Tole-
do, Avila, Escorial, Segovia mm. Det bliver både kulturelt og naturmæssigt en 
oplevelse i det småkuperede bjerglandskab. Læs mere her: 
http://www.friefugle.dk/safari/guidede_ture/Guidede_ture_Madrid_og_omegn.pdf 

.                                                                                  

Deltagelse i turene kræver medlemskab af Foreningen Frie Fugle     Jens Erik 


