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The Fathers of EuroVelo 

   The inaugural EuroVelo General Meeting (EVGM) was the perfect 
occasion to recognize the work of Jens Erik Larsen and Phil Insall to 
thank them for their remarkable legacy. Jens Erik Larsen and Phil Insall 
have been involved with EuroVelo for over 25 years. Indeed, back in 
1995, Jens Erik chaired the first meeting of a working group tasked by 
European Cyclists’ Federation (ECF) to draw up a proposal for a Euro-
pean cycle route network. Phil joined this group the following year and 
the network was officially launched November 1997. 
    In the years since, both of them have taken on a variety of roles con-

nected to network, including undertak-
ing site visits to determine itineraries, 
lobbying European Commissioners in 
Brussels, preparing guidance docu-
ments, and editing the first ever 
EuroVelo newsletters. More recently 
they have been active members of the 
EuroVelo Council since it was founded 
in 2007. 

    Their term on the Council has now come to an end and during the first 
ever EVGM their crucial role in the development of the network was 
formally recognised with speeches from ECF President Henk Swart-
touw, EuroVelo Council Chair Kaethi Diethelm and ECF's EuroVelo 
Director Ed Lancaster. 
    Henk then presented them both with a new award officially recogniz-
ing their extraordinary contribution to European cycling. They are the 
first recipients of this award. They also received a gift to show the ap-
preciation of the network for their work. Jens Erik was present in Barce-
lona to receive the award in-person while Phil's had been posted to him 
in advance, as he was joining the meeting online. 

    The floor was then given first to Jens 
Erik, to recount the 'real story of EuroVelo'! 
He explained how the inspiration for 
EuroVelo came from networks emerging in 
Denmark and UK in the early 1990s. The 
first funding from the EU came in 1997 with 
the official launch of the network taking 
place later that year in Logroño, Spain. A 

managing group was then created between ECF, Sustrans and Frie 
Fugle. Jens Erik was tasked with deciding where EuroVelo routes would 
go. They started making feasibility studies, which were very important 
in the process of route development. From 2007, EuroVelo had become 
a successful product and was fully integrated into ECF. 
Phil then gave his farewell speech in which he encouraged ECF to use 
EuroVelo to continue raising the profile of cycling: “EuroVelo is now so 
important that we can make real, large-scale change happen; and also 
lead the way”. He thanked Jens Erik for all the years of collaboration. 
The awards are a fitting recognition of the truly remarkable contribution 
that they have made, and they have left us with a remarkable legacy: the 
world's largest cycle route network!                                   Ed Lancaster 

Foreningen  

Generalforsamlingen afholdes 

den 22. marts 2022 kl. 17.00 

1 Valg af dirigent og referent 
2 Fremlæggelse og godkendelse af       
bestyrelsens beretning 

3 Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab til orientering 

4 Fremlæggelse og godkendelse af 
evt. vedtægtsændringer 
5 Fremlæggelse og godkendelse af 
handlingsplan for indeværende regn-
skabsår 
6 Fremlæggelse og godkendelse af 
budget for det indeværende regn-
skabsår og godkendelse af kontin-
gent for 2022. 

7 Valg til bestyrelsen 

8 Valg af 2 kritiske revisorer 
9 Indkomne forslag 

10 Eventuelt 
Forslag der ønskes behandlet på den 
ordinære generalforsamling, skal 
indsendes til Foreningen 2 uger før 
generalforsamlingen afholdes. For-
slagene lægges ud til gennemsyn på 
foreningens hjemmeside senest 7 
dage før.  
På bestyrelsens vegne 

Solveig Ellegaard Poulsen 



 Kalenderen vinter 
2021/22 

 

24. januar kl. 16.00 

Generalforsamling i Kli-
magruppen i Gribskov 

Zoom link udsendes til 
medlemmerne 

 

22. marts kl. 17.00 
Foreningen Frie Fugles 
Generalforsamling af-
holdes på kontoret. Til-
melding senest 20/3 på  
forening@friefugle.dk 
 
2. - 4. maj 

Studietur om planlæg-
ning for cyklister 

 
Cykelsafari 2022 

 5.-11. juni Sverige –        
Bornholm – Rügen 

Vi tager tog til Malmö og 
cykler til Ystad, hvor vi 
overnatter. Dernæst færge 
til Rønne og hele Born-
holm rundt med 3 overnat-
ninger. Fra Rønne tages 
færge til Satznitz, hvorfra 
vi cykler Rügen rundt i 
løbet af et par dage til de 
flotte klinter og forbi Hit-
lers 4,5 km lange hotel, 
måske vi bor der.     

 
18.-24. september Alsace 

Vi tager cykler med tog til 
Strasbourg og cykler ad 
vinruten sydpå til Basel og 
langs Rhinen tilbage. 
Togtider frigives først et 
halvt år før afgang. Vou-
chers fra den aflyste tur til 
Innsbruck kan bruges. 

Erasmus i Litauen 

    Coronaen har spændt ben for afslutningen af vores Erasmus+ projekt om bære-
dygtig mobilitet. Der manglede 3 besøg, nemlig anden tur til Spanien og Irland 
samt første besøg i Litauen. Det er netop her sidst i november lykkedes at afvikle 
den sidste rejse, dog uden elever fra Spanien, Irland og Danmark. Fra Danmark 
deltog ud over undertegnede Niels D. Nielsen fra Randersgade Skole. 
    Imidlertid var det nogle spændende dage, hvor vi hørte, hvad der foregik i for-
skellige byer i Litauen med hensyn til bæredygtig trafik og vi fik også holdt et 
projektmøde. 

    I parlamentet i Vilnius havde Reda – vores kontakt i Litauen – organiseret en 
konference, der delvis var on-line. Fra Danmark holdt Pernille oplæg om cykling 
uden alder og undertegnede live om 2 projekter på landet, nemlig demonstration 
for sikrere trafik på Ny Mårumvej, og om hvordan den lokale cykelrute 703 blev 
etableret. Vejchefen i Vilnius fortalte om etablering af bedre forhold for cyklister 
og borgmesteren i Tauragé viste, hvordan man der indførte elektriske busser og 
havde planer om at gøre offentlig transport gratis. 
    Sidst på eftermiddagen, hvor mørket havde sænket sig over hovedstaden, cykle-
de vi med guiden Lina rundt i byen ”over stok og sten”. Der er markeret cykelba-
ner, men oftest med en noget ujævn belægning, enkelte cykelstier er dog ok. Men 
ellers cykles på fortove og i fodgængerarealer, hvilket er tilladt i hele byen, ifølge 
guiden. Vilnius har mange flotte bygninger og ikke mindst godt oplyst om afte-
nen, herunder mange snedige skulpturer. 
    Vi spiste aftensmad i en kirke, der ligesom Absalon kirken i København, er la-
vet om til restaurant, i dette tilfælde en socioøkonomisk en, hvor handicappede 
arbejdede som tjenere. 
         Dernæst gik turen til Suvalkija regionen i den sydlige del af landet, hvor vi 
var de næste 3 overnatninger. Det var langt ude på landet! I de følgende dage, blev 
vi præsenteret for forskellige projekter. Mest spændende var en naturskole i en 
skov, hvor flere familier havde bosat sig og levede økologisk. Der var i alt 7 Ha til 
skolen. Fire friske skoleelever viste os rundt og fortalte om deres undervisning, 
der var spredt over arealet i økologisk byggeri (halmhuse med ler, domes af træ 

mm). To af eleverne talte så godt engelsk, at man ikke skulle tro de var Litauer, 
men de havde lyttet til mange videospil, fortalte de. 



  Erasmus i Litauen fortsat 

 Vi nåede også at se en cykelrute, som er betalt af projektet. Den er skiltet 
Erasmusruten og Frie Fugle logo er med på informationstavlerne! 
    Vi var også ude i en landsby, Bagotosios, hvor 
borgmester Audrius viste os rundt. Han havde været 
med i København og modtog os hjerteligt. Jeg har 
gaver fra ham med hjem til Pernille. Vi så beboerhus, 
kirke, sportsplads mm og fik en fremragende suppe 
til frokost i fodboldklubbens lille træbygning. Der 
var en enkel butik tilbage i landsbyen, men skolen 
var nedlagt. Meget få cyklede. 
    Den gode stemning, som vi mødte flere steder, vil 

være et minde in our 
minds, når Erasmus 
projektet er slut den 31/12 2021. Det gælder 
også den sidste aften, hvor vi dansede folke-
dans, spillede musik og lærte at spinde på en 
rok mm.                                        
      Jens Erik                             

 

Levende sten 

    I forbindelse med arbejde om cykelruter for Gribskov Kommune, blev jeg 
opmærksom på, at der rundt omkring i landskabet stod mange forskellige 
mindesten, som de fleste næppe lagde mærke til. Men bl.a. via en gammel 
bog om mindesmærker i Frederiksborg Amt fandt jeg, at der var mange sjo-

ve og spændende historier gemt i disse sten, og 
fik ideen til at gøre stenene levende ved at lade 
dem fortælle deres historie. Projektet er nu ende-
lig blevet finansieret via diverse fonde og går i 
gang. 
    Her er et eksempel: Schiwestenen vest for 
Græsted, blev rejst af præst Peter Schiwe i 1807 
i Græsted-Mårum pastorat. Baggrunden var, at 
han var oppe og skændes med en bonde her, for-
di bondens får var gået ind på præstejorden. Han 
var 3. generation af Schiwe præster, men blev 
suspenderet fra embedet i 3 år for genstridig op-
førsel og blev kaldt en ”skarnspræst”. Han forlod 
i 1817 Græsted, men efterlod dette minde. 

          Jens Erik 

                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
Klimacykelture 2021 

   Klimagruppen i Gribskov 
har afviklet fem spændende 
temacykeltur i løbet af som-
meren med aktuelle emner: 

• Enghave Naturland-
brug i Bistrup 

• Naturnationalpark 
Gribskov 

• Sommerfugleprojekt 
Heatherhill og vilde ha-
ver 
• Tegl – bæredygtigt 
byggeri – arkitektur 
• Klima- og miljøstati-
on og naturområde, Hille-
rød Forsyning 

    Det har været meget op-
muntrende at besøge disse 
turmål og især at møde ild-
sjælene bag projekter og virk-
somheder. Hvis du ikke nåe-
de med på turene, kan du tage 
en virtuel rejse dertil, ved at 
læse rapporten, som netop er 
udkommet. Der er masser af 
fagligt indhold om klima og 
miljø at studere. Rapporten er 
desuden krydret med billeder 
fra cykelturene og henvisning 
til uddybende læsning. Se  
hjemmesiden under nyheder. 
    Vi modtager gerne forslag 
til nye turmål i 2022, og skul-
le du have forslag til finansie-
ring af klimacykelturene, skal 
du heller ikke holde dig tilba-
ge! De tidligere rapporter om 
klimacykelture foreligger 
også i trykte udgaver, som du 
kan bestille i vores webshop. 



  

Foreningen 
Frie Fugle 

 
Foreningen Frie Fugle er et  
tværfagligt rådgivnings- og  
formidlingscenter med mere end 
35 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 plan-
lægge cykelferier i ind- og udland. 
 
Foreningen Frie Fugles  
nyhedsbrev udkommer 3-4 gange 
årligt og udsendes til Foreningen 
Frie Fugles medlemmer.  
Medlemskab indbefatter foruden 
nyhedsbrevet tilbud om forskellige 
arrangementer. Det gælder bl.a. 
benyttelse af vores 4 kajakker. 
Medlemskab koster minimum 150 
kr. om året og indbetales på konto-
nummer: 
8411-4094039 i Fælleskassen. 
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 Unge og gamle går i demonstration på Ny Mårumvej 

    På en 5 km lang strækning 50 km nord for Køben-
havn ligger 3 
små landsbyer 
langs en vej, som 
bilerne nu har 
overtaget og 
gjort det svært at 
færdes til fods og 
på cykel. Men nu 
har beboerne fået 
nok og den 13. oktober 2021 gik 75 beboere i demon-
stration anført af politiet. 

    En hel del af optoget bestod af børn og unge fra Gribskovskolen, som netop 
ligger på strækningen. Børnene bar skilte med ”nej til mere blod på vejen”, 
”bløde trafikanter, ikke døde trafikanter”, ”cykelsti nu”, ”vejen fri for lastbi-
ler” osv. 
    Her er de krav, som vi stiller. 
Vi skal kunne gå og cykle langs/på ve-
jen uden at være nervøse for os selv 
eller vores børn. 
Det skal være sikkert og trygt at komme 
til bus og tog. 
Skolebørn, ryttere, skovens gæster osv. 
skal kunne krydse vejen uden frygt. 
Det er Gribskov Kommunes forpligtelse 
at sikre god og sikker infrastruktur i 
landsbyerne. 
    Vi startede med at samles ved købman-
den i Mårum, hvor en politiker og under-
tegnede holdt tale. Dernæst gik vi og 
stoppede derved trafikken, da vi fyldte 
hele den ene kørebane. Ved Duemose 
Station holdt vi pause og her holdt Mads 
fra 9. klasse på den nærliggende skole en 
meget fin tale om hvor usikkert, det er at 
krydse vejen og hvor meget, vi mangler 
en cykelsti. Endelig sluttede vi i Kagerup med øl, vand og kaffe. 
    Nu håber vi så politikerne gør noget ved sagen og giver os vejen tilbage. 
 

Jens Erik Larsen  

Formand for Klimagruppen i Gribskov og beboer på vejen. 


