
 

Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev marts 2016 
 

Udstillingen CYKELPASSION  

 
Billedkunstner Britt Salver og Jens Erik Larsen har startet et samarbejde, som vil munde ud i ovennævnte 

udstilling. Den består primært af kunstværket af Britt Salver, men også af cykelkort for Nordsjælland mm. 
 

Vi ser dette som en ny måde at fortælle om vores egen glæde ved at cykle, om det at bevæge sig fra sted til 

sted ved egen kraft, det at mærke vinden i ansigtet, at kunne stoppe op og hilse på dem, man møder, at 

kunne transportere sig nemt og billigt - også for samfundet. Ja mange glæder og mange perspektiver. Vi 

håber at glæden herved kan smitte andre … 
 

Der bliver et foredrag onsdag den 13. april kl. 19.00 i Kulturhuset Skolegade 43, Helsinge, hvor Jens Erik 

fortæller og viser billeder om sin cykelpassion og om snedige stier og steder i Nordsjælland samt om cykling 

til Mallorcas klostre. Foredraget foregår i regi af LOF Gribskov, koster 100 kr. og kræver 

forhåndstilmelding på www.gribskov.lof.dk eller tlf. 48 30 16 21. 
 

Du er selvfølgelig også inviteret til selve ferniseringen, hvor borgmester Kim Valentin åbner udstillingen 

fredag den 8. april kl.16-18. Udstillingen kører frem til 27. april i Kulturhuset i Helsinge. 

 

Landet er nu dækket af cykelkort 
Sammen med Nordisk Korthandel har vi, som tidligere beskrevet, udarbejdet cykelkort i skala 1:100.000 for 

den østlige del af landet. Nu har vi også fået kortlagt Jylland, og desuden er det blevet besluttet at udgive 

hele serien på 8 cykelkort i nye udgaver. Disse bliver trykt på plast, så de kan tåle regn og ikke går i stykker, 

når man folder kortene. Kortene bygger på flot geodætisk grundlag og rummer alle skiltede nationale, 

regionale og lokale cykelruter. Endelig er der i forhold til kortene sidste år blevet tilføjet mange flere 

serviceoplysninger i form af seværdigheder, badesteder, cykelhandlere, indkøbsmuligheder mm. 

Kortserien ser nu således ud: 

Nordlige Sjælland    Østlige Jylland 

Sydlige Sjælland med Lolland, Falster og Møn  Nordlige Jylland 

Fyn med tilhørende øer    Vestlige Jylland 

Bornholm (1:50.000 og med turbeskrivelser).  Sydlige Jylland 

 

Cykelkortene udkommer 1. april 2016 og koster 125 kr. pr. stk. bestil via  www.friefugle.dk eller 

www.scanmaps.dk  

http://www.gribskov.lof.dk/
http://www.friefugle.dk/
http://www.scanmaps.dk/


Klimacykelture i Nordsjælland 

  
Klimagruppen i Gribskov Kommune har til kommende cykelsæson planlagt 5 cykelture med indhold og det 

er gratis at deltage. Du melder dig ved at skrive en mail til cykelje@gmail.com og så vil du modtage 

nærmere information. Den første tur bliver 26. april kl. 14 fra Helsinge Station og har temaet cyklistforhold i 

Helsinge og omegn. Der cykles også den rekreative rute 702 og sluttes med at se ovennævnte udstilling 

”Cykelpassion”. Den næste tur afvikles 11. maj og starter også på Helsinge Station, denne gang kl 16. Turen 

går til Garbolund vingård i Annisse og har tema ”levende bæredygtigt lokalsamfund”. Se yderligere 

oplysninger om turene på www.friefugle.dk under nyheder. 

 

Viborg Rundt på cykel – guidebog på vej 

   
Viborg by ligger malerisk på et bakkedrag med byens tårne og tage spejlende sig i Nørresø og Søndersø. 

Flere mindre skove byder sig til i cykelafstand. Et nyt net af lokale cykelruter er i de seneste år kommet til. 

Det kaldes ”Den Midtjyske Cykelstjerne”, idet ruterne går ud fra Viborg centrum. Kommunen har skabt en 

unik sammenhæng ved at etablere en 27 km lange rundtursrute Viborg Rundt, skiltet som lokal cykelrute 

800. Vi er nu ved at udarbejde en guidebog for denne rute. 
 

Byen rummer flere gamle og fredede bygninger. Nogen af dem, kan man se på vej ud til Viborg Rundt ruten, 

bl.a. Kringlegården i Sct. Mogensgade. Folk kommer langvejs fra for at se kringlen, hvor der står, at her kan 

man ej få brød for bageren er død! Samme kringle kan man se i mini format på Viborg Miniby, som er en af 

de seværdigheder, der kan opleves på turen Viborg Rundt og studeres i den guidebog. 
 

Bogtryk Museum og Viborg Miniby på Cecilielund (Lundvej 8) 

Viborg har en lang tradition for at trykke bøger og lignende. Den går tilbage til 1528, hvor Hans Tausen 

inviterede en tysk bogtrykker hertil for at kunne udbrede den lutherske lære. Hans Vingaard, blev hans 

danske navn. Man kan lære mere om denne historie og dette håndværk samt få lov at afprøve diverse 

maskiner på museet på Cecilielund og få en snak med de pensionerede typografer.   
 

Viborg Miniby drives ligesom bogtrykmuseet af en flok ivrige pensionister med flair for håndværk. 

Minibyen flytter i løbet af 2016 fra Mellemvej 19 til lokalerne på Cecilielund. Det er fascinerende at se, 

hvordan husene bliver til af små bitte mursten og fint smedearbejde, og hvor flot alle detaljer er gengivet. 

Husene er bygget i størrelsesforhold 1:10.  

 

 

mailto:cykelje@gmail.com
http://www.friefugle.dk/


Cykelferie i udlandet 

    
Vores guidede tur i Portugal fra Lissabon til Algarve 16.-24 april er udsolgt med 18 deltagere, nærmere 

omtale følger i næste nyhedsbrev og du vil senere kunne købe turen som pakketur. Til gengæld har vi andre 

pakker, du kan anskaffe nu. Der er lige kommet nye cykelkort for Alsace og det er et fint sted til en 

forårscykeltur. Det gælder selvfølgelig også middelhavsøerne sås som Mallorca, Sardinien, Kreta, Malta, 

Cypern, hvortil vi har ”gør det selv” turpakker. Endelig har vi jo Europa pakken, hvor du kan bede om en 

konkret ruteforslag fra A til B i Europa. Her bygges flere og flere gode cykelruter via EuroVelo projektet. 

Find turpakkerne på www.cykelsafari.dk  

 

Tur i nordlige Italien i september 2016 
Til orientering er vi ved at planlægge en guidet tur i Veneto. Turen kommer til at gå fra Gardasøen til 

Venedig og vil blive afviklet 24. september – 2. oktober. Her kommer vi forbi små vingårde og passerer 

flotte byer og landskaber. Giv besked, hvis du vil forhåndsreservere en plads på turen og modtage program. 

 
 

Med ønsket om et frodigt og cyklende forår. 

Dansk Cykel Safari 

v/ Foreningen Frie Fugle 

www.cykelsafari.dk 

 
PS. Ønsker du ikke mere at modtage dette nyhedsbrev sender du blot en besked til forening@friefugle.dk herom. 

http://www.cykelsafari.dk/
http://www.cykelsafari.dk/
mailto:forening@friefugle.dk

