Dansk Cykel Safari nyhedsbrev december 2018

Højt humør i Salento og Napoli
Der var godt nok noget frafald før turen, men vi endte dog med at være 14 kække cyklister, som
gennemcyklede Italiens støvlehæl i oktober. Det var fint vejr, så vi var ude at bade nogle gange
undervejs. Udgangspunktet var den fascinerende by Matera, som i 2019 bliver europæisk kulturby.
Det er en unik labyrintisk trappeby, hvor man bor i udhulede klipper. Videre besøgte vi et par
spændende økologiske producenter, så de mystiske trulli huse ved Alberobello mm. Turen sluttede
med en aften i Napoli med pizza på Dal Presidente. Angående Napoli, så læs lige Elena Ferantes
bøger, som jeg er meget fascinere af. Gruppen mødtes en måned efter hjemkomst til billedaften i
Trudeslund i Birkerød – super hyggeligt. Dean Martin sang ”That´s Amore” for os til billederne.

Program for cykelrejsen i 2019
Der er 2 nye turmål på cykelsafariprogrammet i 2019. På kraftig opfordring er nu lagt en tur op i
Litauen sidst på sommeren. Da jeg selv synes, det kunne være interessant at komme til det
nærliggende Kaliningrad, tager vi den vej. Herved kommer vi gennem jerntæppet og følger
landtangen Curonian Spit tilbage til Klaipeda gennem enestående naturområde. Se hele programmet
her: http://www.friefugle.dk/safari/guidede_ture/Litauen_aug_sept_2019.pdf
Det andet nye turmål er Albanien, som ret mange har efterspurgt. Jeg ville egentlig gerne koble
Montenegro på, men det viste sig, at nordlige Albanien ikke havde nok overnatningsmuligheder og
meget stejle bjerge. Så vi starter og slutter i Tirana og koncentrerer os om de spændende Unesco byer
i bjergene øst og syd herfor. Turen starter 21. september. Læs hele programmet og skynd dig at
tilmelde dig: http://www.friefugle.dk/safari/guidede_ture/Albanien_foreloebig_turplan_sept2019.pdf
Cubaturen i februar er desværre aflyst, men slås op november 2019, mere herom i næste nyhedsbrev.
Men du kan tage med til stor Cubafest 5. januar i Korsgadehallen, Kbh. N. Se www.cubavenner.dk

Endelig arrangerer vi en studietur om planlægning for cyklister i København 28.-30. april. Dette er
selvfølgelig mest beregnet for udenlandske planlæggere og cykelentusiaster, men er du interesseret
eller kender nogen, der kunne være det, så send endelig information videre:
http://www.friefugle.dk/Study_trip_2019_planning_for_cycling_in_Denmark.pdf

Cykelnyt i Nordsjælland:
Rapport om klimacykelture i 2018
Klimagruppen i Gribskov gennemførte i år 8 succesfulde ture. Det faglige indhold har vi samlet i en
rapport, du kan læse her http://www.friefugle.dk/Klimacykelture_2018_rapport_okt.pdf
Nyt samarbejde med DGI om guidede cykelture
Den første af nævnte klimacykelture var et samarbejde med Hillerød Bys Lokalråd og DGI, som
efterfølgende har spurgt om jeg i 2019 vil guide en række cykelture med temaerne natur og kultur.
Dette starter med et foredrag om cykelpassion på DGI i Hillerød tirsdag 19. marts. Mere info følger.
Cykling uden alder i Gribskov søger piloter
Klimagruppen i Gribskov har taget initiativ til opstart af ”Cykling uden alder” i kommunen og har
fået bevilget 2 rickshaws og søger nu midler til 2 mere. Der skal bruges en del frivillige piloter. Du
kan få mere at vide hos frivillig koordinator Pernille Dirchsen pdirc@gribskov.dk

Cykeljulekort
Husk, at vi har lavet gode cykelkort for Nordisk Korthandel, herunder ikke mindst det nye kort for
Fyn med øerne. Men der er også mange andre gode varer så som turpakker til cykeldestinationer,
som måske kan bruges til julegaver: http://www.friefugle.dk/safari/safaribestil/safaribestil.htm.

Du ønskes en rigtig god jul og et godt cyklende nytår 2019.
www.cykelsafari.dk
JE@Cykelsafari.dk Jens Erik Larsen.

