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Trivsel på cyklen – et projekt for kriseramte kvinder 
     Cykling er godt for krop og sjæl, og fysisk aktivitet gennem cykling 
bidrager til mental, fysisk og social trivsel. I et nyt projekt vil vi prøve at 
hjælpe ofre for vold i gang med fysisk aktivitet, fordi mennesker i krise 

ofte ikke har overskud til at bevæge sig på egen hånd. 
     Derfor kontaktede vi krisecentre og præsenterede dem for idéen og da 
de støttede tanken, beskrev vi projektet mere detaljeret, søgte finansie-
ring og efter en del ansøgninger er opgaven nu klar til start. 
     Der er tale om krisecenter Ubbely, som har afdelinger i Stenløse og i 
Køge, hvor beboerne skal lære at cykle bedre ud fra det niveau, som de 
nu har, lærer at udføre lettere reparationer på cyklen, komme med på 
planlagte cykelture og på den måde bliver mere frie og stærkere gene-
relt. 
     I projektet fortæller vi historier om oplevelser på cyklen, som har 
gjort os selv og andre godt, og i samarbejde med folkeskoler cykler vi 
med børnene og sørger for, at de kender eksistensen af krisecentre, som 
man kan henvende sig til det øjeblik, der er vold i sigte. 
     Vi samarbejder også med cykelmekaniker Lisa Morgen fra Thunder-
fist Cykler i København NV, som bringer erfaringer med fra bl.a. pro-
jekter på Kofoeds skole. 
     Finansieringen af projektet kommer fra Offerfonden. Det er en fond, 
som en lovovertræder betaler til, hvis der er tale om kriminalitet af mere 
alvorlig karakter eller grovere færdselsforseelser. Vi er naturligvis utro-
lig glade for den store støtte til projektet fra Offerfonden. 
     Hvert år udsættes ca. 38.000 kvinder for fysisk partnervold, som også 

påvirker børnene i familierne kraftigt. Herudover er der kvinder, som er 

ofre for ikke-fysisk vold så som økonomisk, psykisk, digital og materiel 

vold. Hvert år bliver ca. 2.000 kvinder indskrevet på et krisecenter. 
(Kilde: Lev uden vold.)        
     Projektet styrker trivslen blandt ofre for forbrydelser. 
Projektet udbreder viden om, hvor ofre for forbrydelser og vold kan få 

hjælp. 
      Cykling og reparation af cykler virker til gavn for ofres empower-
ment og deres mentale og fysiske sundhed. 
Mennesker støtter mennesker og tager sig af hinanden i cykelgrupperne. 
                        Annelise 

Foreningen  

Ubbely Stenløse   Ubbely Køge 

Episke cykelture 
Via et tip fra en af foreningens med-
lemmer er jeg nu ved at læse bogen 
”Epic Bike Rides of Europe”, som 
netop er udkommet på Lonely Pla-
net. Det er noget af en mobbedreng 
på 320 sider og i stort format (20x26 
cm). Bogen bringer 50 turforslag 
beskrevet over 2-4 sider med flotte 
farvebilleder og efterfølgende be-
skrives kort 3 andre steder af samme 
kategori – more like this! 
Bogen kommer virkelig langt om-
kring fra de yderste Hebrider til 
Mallorca, fra København til Tyrkiet 
osv. Der er både tale om MTB ture 
og landevejskørsel og EuroVeloru-
ter. Derfor er der stor inspiration til 
turvalget, når vi nu snart kan tage 
togture ud i Europa og cykle hjem 
igen!                               Jens Erik 



 Kalenderen efterår 2021 
 
22. September kl. 10 – 14 

Circular Economy 
Greater Copenhagen Green 
Deal Innovation Forums 
Vartov, Farvergade 17, 1463 
København K eller online 
 

13. oktober kl. 17 

Demonstration for sikrere 
trafikforhold mellem Mårum 
og Kagerup 
Klimagruppen i Gribskov, 
lokalrådet, m fl. 
 
15. oktober 

Kulturnat i København bl.a. 
på KU 
 
10. november 
Nationalt cykelseminar 
 
16. november 

Kommunalråds- og regions-
rådsvalg 
 

 Frie Fugles træf i Nordhavn 
    Den 20. august afholdtes årets Frie Fugle Træf. Vejret var mildt og solrigt og 
dermed perfekt til en opdagelsesrejse i Københavns Nordhavn. Vi startede ved 
Nordhavn Station, hvor Annelise Dittmer fortalte om de cykelpumper, der er 
stillet op ved mange stationer til glæde for cyklister, der kombinerer cykel og 
tog som transportmiddel. Desværre viste det sig, at pumpen var ude af drift! 

    For enden af Nordre Frihavnsgade 
fortalte Annelise om det store vægmale-
ri, der pryder cykel- og gangtunnellen til 
Nordhavn. Det er en stor reproduktion af 
en tegning af Ib Spang Olsen, der viser 
livet i Nordhavnen, da han var dreng, 
idet han blev født på Østerbro i 1921. 
Maleriet blev oprindelig sat op i 2007, i 
2020 blev en reproduktion af gademale-
riet færdigt. Den blev sat op på en ræk-

ke nye plader af et mere holdbart materiale, som bedre kan modstå graffiti. 
     Ordet blev herefter givet til Ole Kassow, der er civil initiativtager til trafik-
forbedringer af Nordre Frihavnsgade. Hans drøm er at skabe bedre forhold for 
beboere, gående og cyklister samtidig med, at busser og biler kan køre igennem 
gaden med lav hastighed. Ole fortalte, hvordan det er at være med til at byplan-
lægger som almindelig borger. Hans initiativ har fået bred opbakning både lo-
kalt i kvarteret og på Rådhuset. Det har ført til, at en del af Nordre Frihavnsgade 
nu bliver lavet om til en cykelgade. 
     Derefter gik cykelturen til det nye Århusgadekvarter, der er en del af 
Nordhavnen. Med mig som guide på resten af turen, cyklede vi til Lüders P-hus, 
der har en stor cykelparkering i gadeniveau. Vi gik herfra rundt i kvarteret for at 
opleve den livlige stemning på sådan en solrig fredag eftermiddag. 
    Indtil 2014 var dette område en del af den indhegnede Frihavn uden adgang 
for offentligheden. Det har ændret sig siden hegnet blev fjernet og bydelen blev 
bygget. Her er hyggelige pladser, havnepromenade og masser af cafeer og re-
stauranter. Sandkaj er blevet et populært havnebad for københavnerne. Alle vej-
navne er globale havnebyer – en fin geografiundervisning. 

    Vi besøgte genbrugsstationen, som også ligger i 
stueplan i Lüders P-hus. Den har en fin byttebutik, 
hvor man kan gøre gratis loppefund. Derfra tog vi op 
på taget af P-huset til Konditaget Lüders Det er et 
aktivt byrum i 24 meters højde med træningsredska-
ber, gynger og trampoliner. Her kunne vi nyde udsig-
ten over hele Nordhavnen inden turen gik videre der-
ud på cykel. 
    Fra Århusgadekvarteret cyklede vi forbi den nye 
metrostation, som betjener Århusgadekvarteret og de 
nye bydele, som er ved at blive bygget i Nordhavnen. 
Den internationale Skole med dens facader af solcel-
ler fik vi også set.  
    Cykelturen ud på de kæmpestore opfyldte arealer i 
Nordhavnen gik forbi den gamle fiskerihavn, der nu 

mest er en lystbådehavn. Vi cyklede gennem Fiskerihavnens hyggelige stræder 
med klondykebyggeri af skure og boliger.  
    Ad snirklede cykelstier gennem de mange byggepladser fandt vi tilbage til 
Århusgadekvarteret, hvor vi sluttede turen med en hyggelig middag på en pizza-
restaurant ved Sandkaj med udsigt til Havnebadet med det flydende aktivitets-
hus med sauna. 
    Interaktivt kort og beskrivelse af Nordhavnen: https://byoghavn.dk/nordhavn/ 
                         Nina Munkstrup         

Nye cykelkort 
I år har vi hjulpet Nordisk 
Korthandel med at revidere 
cykelkortene for Nordlige 
og Sydlige Sjælland og 
Sydlige Jylland samt det 
specielle kort, der på den 
ene side har hele Danmark 
og på den anden et detalje-
ret cykelkort (1:35.000) for 
København og omegn. Be-
stil kortene i vores shop på 
www.friefugle.dk Jens Erik 



DSB Det Skal gøres Bedre 
Da vi skulle af sted på cykelsafarien,  
stod jeg på Valby Station og modtog 
skiftevis besked om, at toget ikke 
kom, så at det kom. Det endte med, 
at toget ikke kom. De andre grupper 
havde tilsvarende forhindringer. Det 
ekstra irriterende var, at vi inden da 
havde haft en del arbejde med at 
bestille billetter. Det er særlig plads-
billetter til cykler, der er problemet. 
Man skal ringe til DSB på 70 13 14 
15 og reservere pladsbilletterne, man 
kan så samtidig bestille personplads-
billetter og håbe det er muligt i sam-
me vogn. Efterfølgende skal man 
hente billetterne på en station, evt. i 
en automat der. Hvis man så gerne 
vil have en billig personbillet fx den 
orange, så kan man desværre ikke 
bestille den samtidig, men skal et 
andet sted hen, evt. på nettet, her får 
man så nye pladsbilletter! 
Det er simpelthen alt for besværligt 
at rejse med cykel gennem landet. 
Ud over billetbestilling, er det sin sag 
at bære cyklen med bagage op i to-
get. Vi oplevede i øvrigt også en 
gang, at pladsen til cyklen var ved et 
2 sæders vindue, hvor der ikke var 
plads og noget dobbeltbooking. 

Derfor tog jeg en snak med trans-
portminister Benny Engelbrecht 
om sagen og bad ham kontakte DSB. 
Han viste mig så på sin telefon, at 
DSB havde bestilt nye vogne, som 
ville blive indsat 2024 og her ville 
der blive plads til mange flere cykler 
og vist også med lav indstigning. 
Men vi vil altså gerne have løst boo-
kingproblemet inden da! 
I øvrigt forærede jeg ham det nye 
cykelkort for Sydlige Jylland, da han 
bor ved Sønderborg og til tider cyk-
ler rundt der. Han tjekkede lige, at de 
ruter, han kendte, var med! 
På vores cykeltræf i Nordhavn fortal-
te Annelise indled-
ningsvis om DSB 
cykelpumper, men 
som vi konstatere-
de der og flere 
andre steder, så 
virker de desværre 
sjældent. 
Så DSB op på 
dupperne og pedalerne – Det Skal 
gøres Bedre. Jens Erik 

Cykelsafari til Sønderjylland 
     For andet år var 3. uge i juni et godt tidspunkt at cykle gennem Danmark. 
Vi var i år 16, som i 4 grupper tog cykler med toget til Nyborg. DSB lavede 
atter lidt benspænd, men vi kom af sted efterhånden og aftalen var at cykle i 
de 4 grupper til Svendborg som en ny variant. 
Nyborg – Svendborg 

     Der var modvind til Svendborg, men 
alle nåede frem og mødtes om aftenen på 
Bella Italia ved havnen. I starten fulgte vi 
stien på nedlagt jernbane i Nyborg og 
kom ud forbi Holckenhavn Gods. Heref-
ter svingede vi ind i den fynske idyl med 
høje levende hegn og skæve bindings-
værkshuse. Et spændende sidespring var 
det at cykle ned til Dammestenen 

(udtales dame…!), som er en imponerende vandreblok på 1000 tons med en 
fin rasteplads. Kort efter passeredes Hesselagergaard, som ligger statelig 
bag voldgraven. Ved Lundeborg holdt vi pause og så på kunst. Til sidst måt-
te vi speede op for at nå vandrerhjemmet inden kl. 18, men nåede dog at se 
herregårdene Glorup og Tiselholt, der ellers gemmer sig godt. 
Langeland og Ærø 

 På Tåsinge stoppede vi foran Troense Kro og nød udsigten der, før vi trille-
de at den smukke landsbygade Grønnegade og videre til Valdemars Slot, der 
også var en lille pause værd mellem de gule portbygninger. Næste stop blev 
oppe ved Landet Kirke, hvor vi besøgte Elvira Madigan´s grav og hørte 
kærlighedshistorien. 
     På Langeland så vi Rudkøbing og nærmeste omegn før vi tog færgen til 
Marstal, hvor skipper Maj Sørensen viste os rundt i museumshavnen. 
     Ærø var noget af det flotteste, idet landskabet bølger op og ned med skif-
tende udsigt over havet. Vi rastede ved strand og tog nogle svømmeture i det 
gode vejr. 
Sønderjylland 

     På Als cykledes sydpå over Høruphav med flot ankomst 
til Sønderborg i skovbryn langs bugten. 
I Sønderborg spiste vi i Torvehallerne og var oppe i Alsik 
tårnet næste morgen og forbi den spanske trappe. Turen gik 
videre til Broager, hvor vi så den flotte kirke med Sankt 
Jørgen og Dragen, dernæst langs Flensborg Fjord med stop 
ved Okseøerne og Gendarmstien til Kruså og Padborg 
     På Bov Kro kom Arne Bondo Andersen og fortalte le-
vende om grænsekrigene mm. Turen sluttede i Tønder, 
men de fleste tog en dag eller 2 mere og så Løgumkloster, 

Ribe, Vadehavscentret, Rømø mm. 
     Hvis du selv vil cykle ovennævnte tur, kan vi hjælpe med oversigt over 
ruteforløb, overnatningssteder, færgetider samt de gode cykelkort. Jens Erik 

Marstal havn Ved okseøerne Flensborg Fjord 
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Genbrugscykler 
    Den globale fokus på bære-
dygtighed stiller helt nye krav til 
danskernes forbrugsvaner. Bære-
dygtighedstanken skal erstatte 
brug-og-smid-væk kulturen. Hér 
indtager genbrugsvarer en central 
plads i den grønne omstilling. 
Der er ingen tvivl om, at danske-
re smider alt for meget ud, der 
lige så godt kunne blive gen-
brugt. 

 
     I Danmark alene sendes mere end 700.000 cykler til skrot hvert år. Ofte er 
de velfungerende og har kun små mangler, der let kan udbedres med gode 
dele fra andre cykler. Samtidig importeres der lige så mange nye cykler fra 
Fjernøsten. Det er absurd! Heldigvis har flere ildsjæle fået øjnene op for pro-
blemet.  
     Eksempelvis har den nystartede virksomhed med det mundrette navn Gen-
brugscykler slået sig op på at gamle cykler, der ikke bruges længere, skal 
istandsættes og genbruges.  
     Jeg har som cykelelskende bæredygtighedsfugl involveret mig i dette pro-
jekt. Det er mit håb, at vi kan motivere flere danskerne til at aflevere deres 
cykler til genbrug i stedet for på lossepladsen.  
     Tjek eventuelt hjemmesiden www.Genbrugscykler.dk, hvis du eller din 
boligforening har nogle cykler, som I gerne vil donere til genbrug. Sådan kan 
vi arbejde hen imod en mere bæredygtig fremtid for kloden - og for cyklerne. 
                 Nikolaj 

.Social Clubs chokolade cykeltur 
    Cubacyklisterne og gode 
venner har lige fået ny inspira-
tion, da vi i fint sensommer-
vejr den 4. september cyklede 
fra Sletten Strand via snedige 
stier og skovveje til Ørsholt 
Gods ved Gurre Sø. Her har 
Peter Beier en chokoladepro-
duktion og på vej ind i den 
flotte butik møder man billeder 
af kakaofrugter og en kuffert 
med kakaobønner, så den cu-
banske stemning indtræder. 

    Udenfor er der borde og bænke omkranset af halmballer. Her spiste vi vo-
res madpakker før vi bagefter gik amok 
i isbutikken. 
    Efterfølgende fortsatte vi på jungleag-
tige stier og nåede frem til Flynderup-
gaard, som er et museum med gratis 
adgang. Hovedbygningen står som i 
1920 med skolestue og også her lidt cu-
bansk stemning i form af en kasse ha-
vannacigarer lidt løssluppent placeret i 

den smukke stue. 
 
    Vi sluttede med kaffe og kage på terrassen i Sletten med bølgeskvulp i øret 
og blændende udsigt til Ven hos Jørgen og Hanne.              Jens Erik 


