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Covid-19 fik friluftslivet til at blomstre
Coronakrisen tynger os alle, men giver også mulighed for nytænkning, og på flere måder kan det gavne klimaet og miljøet. Rejserne til
udlandet er helt opgivet i år. Det gælder vores Erasmusprojekt, diverse
konferencer og researchture samt vores cykelsafarier. For sidstnævntes
vedkommende blev turen over Alperne til Sydtyrol konverteret til en tur
over Samsø mm, som du kan læse om her i nyhedsbrevet.
Næste år tænker jeg, at vi kan tilbyde flere ture af den slags. De
guidede dagsture i regi af DGI og Klimagruppen i Gribskov har haft
mange deltagere, da de endelig kom i gang – folk trængte virkelig til at
komme ud at cykle. Læs om nogen af turene her og kom gerne med forslag til, hvor vi skal cykle hen næste år.
Da skolerne har været lukkede i en periode, besluttede regeringen at
give tilskud til ekstra sommeraktiviteter for børn og unge. Vi medvirkede her ved at lave cykelreparationskurser for de unge. Siden har flere
spurgt om, vi kunne lave det for ældre også, jo hvorfor ikke, skriv til os,
hvis du vil deltage i et kursus til foråret.
På et mere overordnet plan har Coronakrisen betydet mindre luftforurening i byerne og mange initiativer rundt omkring i Europa til fremme af cykelprojekter. Det europæiske Cyklistforbund har lavet en oversigt over initiativer og konsekvenser, som du kan læse her:
https://ecf.com/cycling-beyond-crisis
Friluftslivet har også udfoldet sig til vands. På Hammergården har der været 3 kurser i
år for begyndere og til torsdagsroning har vi været over 20 kajakker ude – et flot syn. På sidste kursus medvirkede et par af
Foreningen Frie Fugles medlemmer. Hvis du ikke kender
området ved Hammergården,
skulle du tage en tur forbi, her
er en lagune, kaldet Hammerkrogen ligesom kajakklubben,
som giver associationer til mere
eksotiske strøg. Stedet ligger i
Hornsherred nær trækfærgen til
Orø.
På Arresø er der god plads,
tror jeg var den eneste kajak på
søen den anden aften, hvor jeg
tog en tur alene fra Huseby,
hvor Foreningen Frie Fugle har
2 kajakker liggende, til Pøleåens udløb. Kajakkerne ligger
på en gård nær Huseby landgangssted og som medlem af foreningen
kan du bruge dem gratis, når du har taget grundkurset. Så kan du orienJens
tere dig, via det friluftskort for Arresø, som vi har lavet.

Følg os på sociale medier og få
inspiration til bæredygtighed og
friluftsliv

Vi poster invitationer og oplevelser
fra livet i og udenfor fuglekontoret
LinkedIn: https://www.linkedin.com/
company/foreningen-frie-fugle/
Instagram: https://www.instagram.com/
foreningenfriefugle/
Facebook: https://www.facebook.com/
www.friefugle.dk/

Udsigt Hammergården

Kalender efterår 2020
5. september
Klimacykeltur til Lerbjerggård i Melby
7. september
GF Fælleskassen

Kursus i vedligeholdelse og reparation af cykler for unge
På grund af COVID-19-krisen gav regeringen penge til de lokale myndigheder til at sponsorere sommeraktiviteter for børn og unge. Ideen var at give noget
viden og det sociale liv tilbage på grund af tabet fra da skolerne blev lukket.
I skolen lærer du sandsynligvis ikke at reparere en cykel, selvom den kunne
være meget nyttig, og det er også en god ide for børn og unge at kunne vedligeholde deres cykel selv for at være mere opmærksomme på ressourcer og for at
være mere glade for cykling!

19. september
DN affaldsindsamling
Kontakt affald@dn.dk
20. september
Kajaktur på Roskilde
Fjord ved Hammerkrogens
Kajakklub
22. september
Møde om nationalparkplan
Kongernes Nordsjælland
Royal Stage Hillerød
26. september
GF Hammerkrogens Kajakklub i Mejeriet, Ferslev
6. oktober
EuroVelo årsmøde
Online.
9. oktober
Indvielse af cykelruter i
Strandparken
9.-10. November
National cykelkonference i
Skanderborg

Studieturen udsat igen
Vi måtte opgive at gennemføre studieturen om
planlægning for cyklister i
april selvom vi havde over
20 deltagere fra diverse
lande grundet coronavirussen. Så prøvede vi at få
dette kursus afviklet sidst i
september, men igen har vi
måttet udsætte, da deltagerne ikke kunne få lov at
komme til Danmark fra
f.eks. Ghana. Planen er nu
at gennemføre det 26.-28.
april 2021.

Så Klimagruppen i Gribskov besluttede at tilbyde to kurser, et for 7-14 år og et
andet for 14-17 år. Forældrene var også velkomne til at deltage, hvilket flere af
dem gjorde. Placeringen var gården, hvor jeg
bor i Gribskov Kommune og ved siden af mig
underviste også min søn Jon - han ved lidt mere om cykler end mig!
Vi startede med en snak om havebordet for
at høre, hvordan deltagerne bruger deres cykel,
og hvilke erfaringer, de havde med reparation
og vedligeholdelse. Derefter gik vi til justering
af cyklen, sadelhøjde, afstand til styret osv.
Obligatorisk lovpligtigt udstyr, kontrol af alle
cykler.
Senere kiggede vi på vedligeholdelse inkl.
vask, smøring, justering, dæktryk, stramning
af skruer, nødvendigt værktøj. Alle måtte tage
hjul og dæk af og lappe. Pause og fælles snak
og yderligere behov for viden. Endelig talte vi
om cykelmuligheder i Gribskov Kommune,
cykelkort og nyttige apps.

Vi var sammen med børnene i 4 timer hver dag og havde en hyggelig tid. Vi følte, at de lærte noget. En mor skrev en besked til mig efter kurset, at hendes dreng
på 12 år sjældent havde været så glad, som da han kom hjem efter denne begivenhed!
I vores Erasmus+ projekt var det meningen, at vi skulle lave cykelreparationskursus med elever fra Randersgade Skole, men det nåede vi ikke før sommerferien. Ovennævnte kursus er nu beskrevet på engelsk og lagt op på Erasmusbloggen til inspiration for de andre lande.
Jens Erik

Forstyrrende fricamping. En rejseberetning fra Norge
Min sommerferie i år gik med at cykle fra Bergen til Kristiansand, med mit
telt spændt fast til bagagebæreren. Planen var at gøre brug af allemandsretten, og
slå teltet op i det fri. Jeg havde en måske lidt romantiseret forestilling om, at
‘fricamping’ ville byde på store eventyr, unikke naturoplevelser og en ophøjet
frihedsfølelse.
I praksis var det dog ikke altid lige eventyrligt, og efter ca. 1000 kilometers
cykling, og ca. lige så mange myggestik, kan jeg berette om blandede oplevelser.
Allerede den første aften var mindre succesfuld. Jeg havde slået mit telt op ved
en flodbred i et stille, men beboet, område lidt uden for Bergen, men blev tidligt
vækket af en lokal bonde, der skulle bruge pladsen til sit arbejde. Da jeg spurgte
om jeg skulle flytte mit telt for at gøre plads, svarede han godt nok “nei nei, jeg
venter bare, så du får fred og ro”, hvilket jo var vældigt flinkt af ham, men altså jeg ville jo ikke forstyrre nogen med mit foretagende!
Da jeg kom lidt ind i landet og længere væk fra civilisationen, blev det dog hurtigt lettere at campere uforstyrret - og uforstyrrende,
som allemandsretten jo fordrer. Efter min mening var
det først nu, uden et hus i
sigte og uden frygt for at
være i nogens vej, at begrebet fricamping og dets romantiske konnotationer kom
til sin ret. Der er et særligt
privilegium forbundet med
selv at kunne udpege en lokation, selv at vælge sin udsigt, tanke vand fra kilderne og at kunne gå i seng og
stå op til en verden, uberørt af menneskehedens store sorte fodspor. De efterfølgende nætter kunne jeg nyde Norges prægtige natur fra tætteste hold.
Da civilisationen igen ventede på mig i Kristiansand, kørte jeg mod byens
campingplads. Jeg ville jo ikke risikere at forstyrre nogen igen! Men pladsen var
fuldt booket, og jeg blev ironisk nok opfordret af personalet til at tage ud i den
lokale park og finde et sted at fricampere. Ak! Således endte jeg alligevel med at
bruge min aften på at finde en plads til mit telt i et grønt område nærmest midt
inde i byen. Undgik jeg at forstyrre denne gang? Jeg blev i hvert fald ikke vækket. Og jeg tror da heller ikke, at de festglade unge nordmænd, som havde slæbt
både lydanlæg og alkohol med sig på deres egen telttur, ikke langt fra mig, lod
sig mærke af min tilstedeværelse. Nå ja, så var det i det mindste ikke kun turisten, der kunne finde ud af at forstyrre!
Cykelferie og fricamping i
Norge er bestemt noget, jeg
kan anbefale til enhver eventyrlysten sjæl (med gode bjergben). Så længe man husker på,
at også andre mennesker har
ret til at være fri fra ens eget
foretagende - og at man husker
på, at allemandsretten måske
ikke så meget drejer sig om
retten til at være fri, som retten
til at være, nyde og overnatte i
det fri.
Nikolaj

Nikolaj ny fugl
Jeg er relativt nyuddannet
som etnolog, med en bachelorgrad i idehistorie og en
stor kulturhistorisk interesse
for cykling og friluftsliv.
Som etnolog har jeg lært at
undersøge, hvordan mennesker finder mening i hverdagens gøremål. I mit speciale
”Cykelpendling i dansk hverdagsliv”undersøgte jeg eksempelvis forskellige perspektiver på, hvad der får
mange danskere til at tonse
afsted på cykel til arbejde når de jo bare kunne tage
bilen?
Desuden har jeg forsket i
lokalhistoriske forhold og
arbejdet, på kulturhistorisk
research på en række museer
rundt om i landet.
Jeg glæder mig til at kunne
arbejde med – og dele - mine
interesser og opdagelser i
foreningen.
Endelig er jeg forfatter til
bogen “Skibsbyggeri i Ærøskøbing”.
Nikolaj

Cykelsafari over Alperne til Samsø!
Vi skulle egentlig have været over Alperne og gennem Sydtyrol, men det blev i stedet over Samsø og ned gennem Jylland og over Nordfyn. Men vejret var sydlandsk, og det danske landskab bølgede op og ned. Som på turene i syden var det en hyggelig cykelgruppe, som nød god mad og vin om aftenen, når dagens cykeltur på ca. 75
km var tilbagelagt. I alt cyklede vi på 6 dage ca. 450 km. Vi overnattede nogle spændende steder, bl.a. på Samsøs
Perle og i Horsens Fængsel.
For at nå Kalundborg til spisetid tog vi regionaltoget til Hvalsø, hvor starten gik med vinden i ryggen ud over
stepperne mod vest. Vi fulgte den nye skiltning af Istidsruten (R44), som førte os ind på skovveje frem til Tadre
Mølle. Det er et fint sted at raste, da her er café og en skøn lille klosterurtehave. Snart måtte der trædes i pedalerne, da istiden har modeleret landskabet kraftigt her, så det var godt at nå bjergtoppen Brorfelde med hængekøjer
til stjerneobservationer.
På Kalundborg Vandrerhjem blev vi godt modtaget af Ulrikka, der sammen med sin mand ”Er der mere kage
Jens” i mange år har drevet stedet og nu tilmed har etableret en økologisk restaurant, Bispegården med udsigt til
den 5-tårnede kirke.
Næste morgen var vi klar ved færgen til Samsø i god tid sammen med flere
andre cyklister. Det er en fin tur med Røsnæs til styrbord og Asnæs til bagbord,
før der styres mod Ballen på øen midt i Danmark. Der var lidt liv i Ballen by,
men restauranten med fiskerbåden Lone som interiører var lukket, så vi cyklede
rundt på sydøen ad små veje og kiggede ind ad porten til Brattingsborg og dernæst frem til Sælvig, hvor vi installerede os på Samsøs Perle, der ligger få meter
fra færgen til Hov.
Eftermiddagen blev brugt til at udforske nordøen. Først fulgte vi fin dobbeltrettet cykelsti langs
Sælvigbugten til Kanhave Kanalen, hvor man kan læse om denne hemmelige søvej tværs over øen. På vej mod Nordby blev vi indfanget af et skilt med beskeden:
”You can´t buy happiness, but you can buy Italian icecreame here, and it is almost
the same!”. Og ja, vi skulle jo egentlig have været til Italien!
Det var også dejligt at gense Nordby med dens idylliske huse omkring gadekæret og det karakteristiske gule klokketårn. Efterfølgende cyklede vi ned til Møgelskåret og badede nøgne, da vi havde stranden for os selv og aftensmaden blev indtaget ude på Smokehouse i
Langøre, mens solen nærmede sig horisonten.
På det jyske fastland, cyklede vi sydpå til Gylling og talte om, at der engang var
planer om et atomkraftværk her. I stedet cyklede vi ud på Alrø og her fortalte Bent
historien om, hvordan vi i sin tid etablerede cykelfærgen mellem Snaptun og Alrø.
Lokale kunstnere havde lavet sjove installationer, som stod hist og pist undervejs. På
vej ind til Horsens svingede vi ind på grusveje forbi Åkjær Gods og så en imponerende renoveret gård, der nu bruges til fester og konferencer.
I Horsens kom vi i fængsel! Det var dog frivilligt, idet vi havde booket overnatning her. Der var stadig lidt corona agtig stemning. Vi var de eneste, som overnattede og personalet glemte at sætte vores morgenmadsposer foran cellerne. Med noget
forsinkelse, fik vi i stedet en fremragende økologisk morgenmad i café-gården omgivet af krydderurter.
Næste etape gik op til Gudenåen og Skjernåens udspring. Det var et stemningsfuldt sted. De små dråber, der
piblede frem i skråningen, forener sig med andre dråber og begiver sig ud på en rejse
ad Gudenåen på 160 km til Randers Fjord. Vi var nu på Vandskellet, hvor Hærvejen
forløber for netop at undgå at skulle krydse større vandløb eller vådområder. Aftenens stop var vandrerhjemmet i Givskud, hvorfra man ifølge værtinden kan høre
ulvene hyle, når kirkeklokkerne ringer solen ned.
Et stort højdepunkt næste dag var Jelling med runesten og gravhøje og ikke
mindst det nye museum med gratis adgang, hvor man får Danmarkshistorien repeteret, herunder kongefamiliens stamtræ.
Videre fulgte vi regionale cykelruter – se cykelkortet for østlige Jylland – over Vejle
og Fredericia til Middelfart. Her kan vi anbefale en flot beliggende slægtsgård, Katrinelyst lige syd for byen ud til
vandet til overnatning. Men Middelfart, der er opkaldt efter at være den mellemste færgefart over Lillebælt har
også flere andre overnatningsmuligheder.
Turens sidste cykeldag gik over Nordfyn, som jeg synes byder på gode cykelruter og små sjove seværdigheder.
Følg N6 ud af byen. Husk evt. at se den flotte biblioteksbygning nede tv. i vandet. Ruten fører lige før ”den nye”
Lillebæltsbro på snedig vis ind på asfalteret sti på Nedlagt jernbane over til Båring Vig.

Videre følge R30 og der drejes endelig ind til Otterup. Prøv at finde Kærlighedsstien nede ved Islevgaard. Det er en lille tæt allé og et par træfigurer
minder dig om at være på H.C. Andersens ø. Otterup byder på Danmarks
bedste studenterbrød og på vej videremod Østrup drejes ved en kæmpestor
blodbøg ned ad Kvindevadet. I Middelalderen lå her et kloster og kvinderne
vadede til vådområderne og vaskede tøj.
Den sidste del af dagens etape fulgte R32 langs Odense Fjord og kanal på en
lidt bumpet grusbelægning, som dog bliver lidt bedre det sidste stykke ind
mod Odense, hvor man kan cykle over den fascinerende cykelbro over skinnerne. Her slutter så dette lille eventyr. God cykelferie. Vi kan tilbyde denne
tur som en turpakke med gode cykelkort, hvis du vil udforske Danmark.
Jens Erik
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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 planlægge cykelferier i ind- og udland.

DGI gravel-cykelture
Efter nogle corona-udsættelser, kom der gang i cykelturene i samarbejde med DGI i Hillerød. I år blev turene gennemført under temaet
gravel, alt grus – det er blevet noget modepræget, men ændrer ikke så
meget på turene, bortset fra at ture på grusbelægning prioriteres. Stadigvæk fortæller jeg undervejs om natur og kultur. Den første tur gik
til Mølleåen ligesom sidste år.
Kunst langs nordkysten af Sjælland
Vi cyklede den 4. juni en mindre gruppe trods truende vejrudsigt. Fra
Gilleleje gik det fint uden regn, men til sidst blev vi lidt våde. Undervejs så vi udstilling i Kulturhavnen med Emil Stiassny´s værker inspireret af Picasso, ved Munkeruphus var der en fin udendørs udstilling
inspireret af natur og i Hornbæk, hvor vi spiste frokost hørte vi om
Drachmann og Carl Locher. Endelig sluttede vi en varieret cykeltur
på Galleri Orange, der ligger flot på 1. sal i Helsingørs Nordhavn.
Ejeren den tidligere marathonløber Georg Mathiasen, fortalte levende
om de forskellige kunstneres, som var udstillet her.
Fra Hillerød til Parforce landskabet
Til næste DGI-tur den 12. august var vejret blevet fremragende og 15
deltagere havde meldt sig. Sidst på eftermiddagen guidede jeg så denne store gruppe på DGI Gravel tur til Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Det foregik på rute 110 og 109 og 105 og 104 omkring Hillerød. Der var virkelig mange forskellige typer cykler repræsenteret
her, og vi satte en god hastighed og klare de 25 km med flere stop
med fortællinger af guiden på 2 timer. De 2 foldere, som vi har lavet
om parforce-cykelruterne, blev uddelt til deltagerne.
Årets sidste DGI-tur gik til Sandflugtslandskabet fra Tisvildeleje
den 20. august.
Jens Erik
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