Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev maj-juni 2017
Parforce cykelruterne i Hillerød
Den 6. april samledes en flok cyklister, politikere, byens erhvervsfolk og andet godtfolk på
Slotsbroforpladsen, hvor borgmester Dorte Meldgaard klippede silkesnoren over til L105 Parforce
Gribskov, hvorefter hun og jeg sprang på cyklerne og sammen med Tims Frihjulscyklister mm
cyklede gennem slottet og parken ud på en æresrunde. De flotte foldere for ruterne kan du få hos
Visit Nordsjælland (Annaborg) og på biblioteket samt downloade på www.friefugle.dk

Cykelpassionsudstillingen
Efter indvielsen cyklede vi til Hillerød Rådhus og så udstillingen ”Cykelpassion” af billedkunstner
Britt Salver og Stifinder Jens Erik Larsen. Denne udstilling er nu sat op på C4, Krakasvej 17 i
Hillerød, hvor du i kontortiden kan se ikke mindre end 90 malerier og cykelkortene for
Nordsjælland, Danmark og Europa i 3 etager med flot belysning udefra. Næste event bliver i
forbindelse med Slotssø Byfest den 9.-11. juni, hvor der bliver fernisering på en mindre del af
udstillingen i kælderen på Annaborg i Hillerød fredag 9. juni kl. 11.30 og søndag kan du deltage i
cykeltur arrangeret af Cyklistforbundets Hillerødafdeling. Den starter fra Annaborg nær slottet kl.10.

Sønderjylland på cykel
Den nationale cykelkonference afvikledes i Esbjerg 9.-10. maj med spændende program se på
www.cykelkonferencen.dk . I en pause cyklede jeg ud til de 4 hvide 9 m høje mænd ”Mennesket ved
havet” af Svend Wiig Hansen og var også med på en blæsende ekskursion til Fanø. Efter
konferencen cyklede jeg sydpå ad N1, der nu er pænt skiltet også som EuroVelo 12, Nordsøruten.
Diget giver læ for vestenvinden. Ruten er nu lagt ind gennem Ribe by, hvor jeg nød en chokokaffe på
hyggeligt traktørsted www.quedensgaard.dk før det atter gik ud i vinden til det nye Vadehavscenters
imponerende bygninger. Natten blev tilbragt i Løgumkloster i historiske rammer. Læs om refugiet på
www.loegumkloster-refugium.dk Næste dag fulgte jeg R9 nordpå indtil skiltningen gik helt amok
og ruten blev afbrudt af elektrisk hegn på tværs. Senere nåede jeg frem til Christiansfeld, der ligesom
Vadehavet og Parforcejagtlandskabet er blevet Unesco Verdensarv de sidste par år. En flot by, fin
udstilling bag turistbureauet og gode honningkager, bydes der på. www.christiansfeldcentret.dk

Klimacykelture i Nordsjælland
Klimagruppen i Gribskov afvikler også i år en række temature på cykel med henblik på at få endnu
flere til at interessere sig for klima- og miljøspørgsmål. Man kan læse om det faglige indhold og se
billeder fra tidligere ture samt se detaljeret program for 2017 på www.friefugle.dk under nyheder.
Medlemmer af Klimagruppen medvirker som turledere suppleret af inviterede fagfolk.
Temacykelturene i 2017 afvikles i samarbejde med Cyklistforbundets lokale afdeling i Gribskov.
Den første tur havde temaet kystsikring og bød på meget spændende fagligt input af ildsjæle på
nordkysten og flotte udsigter. Tilmelding senest 3 dage før afgang til cykelje@gmail.com.
Dato og kl.

Tema

Destination

Startpunkt

km

Turleder

17. juni kl. 13

Bier og miljø

Helsinge Station

30

Kirsten

30. juni kl.
13.30
12. aug kl. 10

Genbrug

Bigårde i Græsted og
Kolsbæk
Grønne Hus og
genbrugspladsen
Gårdbutik mm Søris

Helsinge Station

16

Kirsten

Hillerød Station

26/35

Jens Erik

Nødebobæredygtig på
kroen
Fredbogaard og
Kollerødgaard
Nationalpark og
Unesco i Gribskov
Fugleparken nord for
Esrum

Helsinge Station

18/25

Jens Erik

Græsted Syd
Station
Helsinge Station

23/30

Jens Erik

22

Jens Erik

Græsted Syd
Station

10/30

Kirsten

18. aug.kl. 15
22.aug. kl.15

Økologiske
fødevarer
Reparation

26. aug kl.15

Økologiske
fødevarer
Natur og turisme

2. sept. kl. 10

Natur og miljø

Nye cykelkort og guidebøger
Sommeren er over os. Det er tid at planlægge cykelrejser ud i landet. Husk, at vi har lavet cykelkort
for hele landet for Nordisk Korthandel, herunder Danmarkskort inkl. kort for Københavnsområdet.
Cykelkortene og guidebøger for Nord- og Sydlige Sjælland koster 125 kr. pr. stk. for kort og bog
hver for sig eller 199 kr. for kort + bog samlet sæt i charteks. Bestil via www.friefugle.dk

Cykel Safari til Pyrenæerne 9.-16. september
Vi starter i Girona og tager Pirinexus ruten et smut over Pyrenæerne ind i Frankrig. Her cykler
vi hovedruten på 353 km med lidt afvigelser. Girona er en spændende by med borg, bymur, snævre
stejle gader og vinbodegaer. Her går cykelruten på nedlagt jernbane, Via Verde, som vi følger i
starten og til sidst. Der cykles rundt med uret for at krydse Pyrenæerne ved Coll d´Ares (1500 moh)
fra syd og for at få nordenvinden, som hersker i øst – La Tramuntana – i ryggen. Vi passerer også
Figueres med Dalis Museum. Man kan leje gode cykler til turen. Se mere om ruten
på www.pirinexus.cat. Det er lige NU du skal melde på turen. JE@Cykelsafari.dk

Cykelsafari til Cuba
Den før omtalte cykelrejse i Cuba er ved at falde på plads. Jeg har været til møde med Jysk
Rejsebureau i Aarhus, som kommer til at stå for arrangementet med undertegnede som turleder.
Rejsen afvikles i sidste uge af februar og første uge i marts 2018, mere præcise datoer følger, når vi
har styr på flybilletterne. Prisen bliver ca. 20.000 kr. Der cykles i den østlige del af øen, hvortil det
ikke er så nemt at komme, men det er her, den mest spændende historie, kultur og landskab findes.
Turen starter i Holguin og passerer bl.a. Santiago og Baracoa. Der cykles 30-70 km om dagen, kan
flekses, da bus følger med til transport af bagage og evt. cyklister. Dette kan være dit livs chance for
at cykle i østlige Cuba så meld fluks din interesse og modtag detailprogram. JE@Cykelsafari.dk

Portvinsturen ved Dourofloden afviklet i højt humør og lidt bjergkørsel
Sidste uge af april mødtes 14 cyklister i Portos lufthavn for at blive transporteret op i bjergene til
Miranda do Douro, hvor vi fra hotelværelserne havde udsigt til floden og Spanien på den modsatte
bred. Den første dagsmarch på 60 km gik rundt i et meget øde og fattigt landskab med få landsbyer
med ældre kvinder i sort tøj og muldyr. Der var ingen provianteringsmulighed, så vi havde medbragt
madpakker. Næste dag var landskabet lige så fascinerende øde, men vi nåede frem til den lille by
Sendim, hvor vi boede på en B&B hos en kunstnerisk familie. Der var pool i rosenhaven, og vi spiste
usædvanlig godt på en historisk familierestaurant i byen overfor kirken. Sådan gik det slag i slag med
god cykling, fint vejr, olivenoliesmagning på en vingård langt ude på landet se www.latenerie.com.
Endnu mere intimt blev det på Quinta de Fiaes, hvor vi ligesom kom ind i Ana Marias familie, hvor
faren var død året før, hun og broren kørte stedet videre og moren stod i køkkenet, men kom genert
ud og modtog applaus for maden, der blev indtaget i herregårdsagtigt riddersal med moderne kunst. I
Porto gik vi løs på portvinssmagning og sluttede med gallamiddag med udsigt over Dourofloden.
Hav en super cykel-sommer
Dansk Cykel Safari v/ Foreningen Frie Fugle v/Jens Erik www.cykelsafari.dk
PS. Ønsker du ikke mere at modtage dette nyhedsbrev sender du blot en besked til forening@friefugle.dk herom.

