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Årets fugletræf går til Køge Fælles Jord
Efter en corona-pause genoptager vi traditionen med en årlig faglig
udflugt for medlemmer. Datoen er søndag d. 14 aug. Vi mødes på Køge
Station 13.30. Marianne Mark viser rundt på det spændende projekt,
som både handler om permakultur og økologisk byggeri mm. Du kan
læse om det her: www.køgefællesjord.dk
Fra Køge station cykler vi syd på ud til Egøjevej 114 C. Der er kun
2,5 km i alt fra Køge station.
Tag evt selv proviant med. Der er ingen café endnu, men Marianne
tager en kande kaffe med.
Prisen for deltagelse er 80 kr forudsat vi bliver 10 deltagere, da vi
skal betale 800 kr. for rundvisningen.

40 års jubilæumsfest til november
Vildt nok så er det
til november 40 år
siden, vi startede
Frie Fugle. Et festudvalg er nedsat.
Vi ser på lokaler i
roklub ved Svanemøllen. Vær klar
til fest lørdag den
19. november.
Mere information i
næste nyhedsbrev.
Udsigt til gården fra kontoret

4 nye cykelkort
For Nordisk Korthandel har vi revideret cykelkortene for Nordlige
og vestlige Jylland samt for Fyn og øerne. Der er særlig mange nye
ruter omkring Herning og langs Vestkysten er en ny rute Kystsporet
kommet til. På kortet for Fyn og øerne er der en del ændringer da Herregårdsruten er kommet til. Den omspænder hele øen samt Langeland
og Ærø. Endelig er Bornholmskortet (1:50.000) fornyet med tilførsel af
vandreruter. Kortene koster nu 145 kr. og kan bestilles i vores
webshop.
Jens Erik

Referat af generalforsamlingen
Generalforsamlingen 22. marts
foregik i god ro og orden, punkter
blev fremvist og godkendt.
De 2 kritiske revisorer blev genvalgt.
Til bestyrelsen blev alle kontor
fugle genvalgt.
Kristine Zeuthen Jeppesen dog kun
til juni måned, da hun forlader kontorholdet.
På bestyrelsesmøde 5. maj konstituerede bestyrelsen sig.
Solveig er fortsat formand,
Jens Erik er kasserer.
På bestyrelsens vegne
Solveig Ellegaard Poulsen

Kalenderen sommer 2022

Endelig kom udlændingene til vores kursus

Vandreture
29.-31. juli Mols Bjerge
16.-22. oktober i Schweiz
Se program på hjemmesiden.

Studieturen om planlægning for cyklister henvendt til planlæggere fra udlandet,
har været udsat 4 gange, men nu lettede corona-tågen langt om længe.
I starten af april kom 30 irere hertil for at følge kurset, som Thomas Krag og jeg
tilbyder. Egentlig vil vi ikke have hold større end 20 deltagere, men de blev ved
med at plage om at få en mere med. De var alle fra Fingal County i Dublin med
ca. en tredjedel politikere og resten fra embedsværket. Tydeligvis havde de før
coronaen været afsted på studieture sammen og savnede det, hvilket også gav sig
udtryk i pub besøg om aftenen og lidt langsom start på programmet næste morgen.

Cykelsafarier
5.-12. juni Bornholm, Rügen
18. -25. sept. Alsace
Cykelture for DGI
(www.friefugle.dk > nyheder)
18. juni kl. 10 Nordkystens
kunstnere fra Gilleleje
Klimacykelture
(www.friefugle.dk > nyheder)
19. juni kl. 10 fra Helsinge
Station til Garbolund Vingård
6. august kl. 12 fra Helsinge st
til Hjerteskoven i Ørby
27. august kl. 10 fra Græsted
Station til økologi i Søborg.
Kajakkurser for begyndere:
11.-12. juni.Info og tilmeld på
mail@hammerkrogen.dk
Årets fugletræf
14. august kl. 14 se forsiden

Men de fulgte dog vores faglige input med interesse, det gælder både de tekniske
cykelture og især de mange foredrag, vi havde arrangeret. Dagen før, de kom fik
vi at vide, at der var 2, som aldrig havde prøvet at cykle før! De endte på andendagen i en rickshaw med chauffør. Efter tørt og fint vejr hele marts, blev det sne- og
regnvejr under kurset, særlig den dag, vi cyklede helt ud til Rambøll på Amager
var det slemt. Men vi sagde til dem, at vi havde skaffet irsk vejr for at de skulle
føle sig hjemme.

Fasaner på vejen?
Foreningen Frie Fugle har
adresse på Nordre Fasanvej.
Vejen blev etableret 1883 1908 som en forlængelse af
Søndre Fasanvej. Den ældste
del heraf går helt tilbage til
1682, som en vej til fasaneriet
bag Frederiksberg Have, opført til de kongelige jagter
under Christian V. I dag er
Fasaneriet blevet til restaurant
Fasangården. Bygningerne er
restaureret af Slots- og Kulturstyrelsen med udgangspunkt i det oprindelige ydre. I
restaureringsarbejdet er den
lyskalkede facade blevet genskabt, og de oprindelige tapeter fundet bag intet mindre
end 16 lag tapeter, er blevet
genoptrykt. Fasangården har
gennem tiden blandt andet
huset Adam Oehlenschläger.

Det var 2 døgn med tryk på, så vi var i form da næste hold kom her 2.- 4. maj.
Denne gang endte det med kun at være 12 deltagere, som kom fra Estland, Australien, Belgien og Tyrkiet. Solen skinnede og deltagerne var meget begejstrede. Vi
besøgte Gehl Architects, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, hvor
der også var indlæg fra Odense Kommune. Thomas og jeg holdt også nogle oplæg, bl.a. i tårnværelset i Absalon kirken, som vi lejede efter at have spist frokost
der.
Vi satser på at prøve med et kursus
mere i år, nu vi er så godt i gang, det
bliver 12.-14. september. Se program
på hjemmesiden. Jens Erik

Er der nogen, der har ringet?

Niels Jensens sidste cykeltur

Til november bliver det 40 år siden Frie Fugle fødtes. Derfor vil nyhedsbrevene i år give et historisk indblik med en dekade pr nummer. Vi er nået til
1992 og befinder os i Ny Adelgade 5 A nær Kongens Nytorv. Når man ankom til kontoret, var det oplagt at spørge vagthavende, om der var nogen,
der havde ringet - en sætning, der slet ikke kan bruges i dag! Først ankomne
aflyttede telefonsvareren og den sidste, der gik, tog dagens post med til postkassen.
Det var en fredelig gård, hvor vi havde
rum til cykler. På et tidspunkt havde vi cykeludlejning her og afholdt cykelreparationskurser ledet af vores filosof Ole Michael.
Kontorerne var på 3. sal til højre med små
rum og tv. med stort lokale til møder og fester. Vi betalte husleje til et lille ejendomsfirma, som havde til huse i den anden ende af
gården, og som var ledet af fru Ravn, som af
og til fløj op til os, og så hvordan, vi havde det.
Frie Fugles 10 års fødselsdag blev fejret i Christianshavns Beboerhus med
en stor fest. Om eftermiddagen havde vi arrangeret et seminar om begrebet
”arbejdsfrihed”, som vi ønskede at indføre i stedet for ”arbejdsløshed”. Det
var især Jakob, som formulerede vores tanker om dette. Vi var en del optaget af den undertrykkelse, som folk uden arbejde var udsat for (og stadig er i
dag) og vi synes selv, at vi viste vej til en mere værdig måde at fungere på,
ved at vi tilbød kontorpladser i vores arbejdsfællesskab selvom folk kun var
periodemæssigt ansat. Derfor inviterede vi arbejdsminister Jytte Andersen
til at komme og tale. Jeg husker, da jeg ringede til hendes sekretær for at
spørge om hun ville komme. Sekretæren svarede først, at det troede hun virkelig ikke var muligt, men nu skulle hun se efter svaret, vendte tilbage og
sagde til sin egen forbavselse, at ministeren havde sagt ja til at deltage i Frie
Fugles seminar. Det endte dog med, at hun sendte en kedelig kontorchef i
stedet, men det ødelagde ikke vores seminar og festen.
I dette tiår arbejdede vi meget med vores kerneprodukter. Teltpladser i
Danmark havde vi startet op et par år før, men fra 1992 udgav vi sammen
med Cyklistforbundet årsbogen ”Overnatning i det fri – teltpladser og naturlejrpladser”, ligesom vi overtog naturgrunden på Møn, og drev en teltplads.
Ud over Frie Fugles teltpladser er vi blevet
kendt for vores cykelsafari ture. Disse startede med økologiske ture i Danmark til storkollektiver, bofællesskaber, naturens spisekammer, alternativ energi mm. I programmet
havde vi på et tidspunkt mere en 20 ture med
forskellige guider, bl.a. Jakob og Nina. I
1989 satte jeg 3 linjer ind i programmet om,
at jeg måske ville lave en tur til Mallorca året
efter, idet jeg havde været på en cykelopdagelsesrejse til klostrene på øen.
Det blev lidt af et boom, hvor vi i de kommende år måtte arrangere flere
årlige ture til Mallorca og senere til mange andre steder i Spanien. Jonna og
undertegnede guidede disse ture.
Der skete mange flere spændende ting i
disse år, men nu er jeg løbet tør for blæk.
Se bogen ”25 år på vingerne”.
Jens Erik

Mon ikke det var i
1975, at Niels
ringede til mig på
Gartnerregensen
og spurgte om
han kunne være
med i det nyoprettede Trafik og
Miljø udvalg under Cyklistforbundet. Herefter fulgte år med samarbejde om at få lavet cyklistdemonstrationer og andre cykelaktiviteter.
Senere blev det til et fagligt samarbejde om planlægning af faciliteter
for cyklister og forskellige andre
friluftsprojekter i Foreningen Frie
Fugle. Her udarbejdede Niels også
bogen om kolonihaver, som vi stadig har på lager, både på dansk og
på engelsk.
Så blev Niels ansat halv tid i Københavns Kommune, senere heltids,
hvorefter han forlod fuglekontoret.
Han har haft stor betydning for at
København har fastholdt arbejdet
med at etablere cykelfaciliteter.
Den 6. april om morgenen var jeg
cyklet med 30 irere ud til Rambøll
på Amager i regnvejr og gjorde klar
til studieturens foredrag der, da jeg
modtog besked om at Niels var død
dagen før. Han vågnede ikke op
efter middagssøvnen.
Det var meget trist. Vi besøgte
Nielses æbleplantage på Stevns på
fugletræffet 2019 og ved at Niels
havde glædet sig til at få mere tid
dernede, efter at han sidste år var
holdt op med at arbejde. Han fortalte mig, at han havde været meget
træt efter arbejdsstoppet, men han
håbede at blive frisk til sommer. .
Sådan gik det desværre ikke. Han
blev 73 år. Vi sagde farvel til Niels
den 21. april fra Nordre Kapel på
Vestre Kirkegård, hvorfra Bededamen fra Frederiksberg cyklede ham
forrest på den sidste cykeltur til
krematoriet i Søndermarken efterfulgt af en stor kortege af cyklister,
som stoppede trafikken ligesom
dengang med cykeldemonstrationerne.
Jens Erik

Samuel - ny kontorfugl
En bæredygtig udvikling af samfundet er vigtigt
for mig. Jeg har rejst Danmark tyndt med tog, bus og
færge, på cykel og i kajak samt robåd efter jeg blev
sendt til Danmark for at arbejde. I stedet for at se
dette som noget besværligt, har jeg anset det som en
lejlighed for i fritiden at være på ferie. I Danmark
kom jeg til et land, hvor havet er til stede overalt. Jeg
meldte mig ind i en roklub og begyndte med at opleve landet også fra vandsiden. Efter nogle år nåede
jeg så langt, at jeg selv kunne arrangere ferieture
rundt omkring i Danmark. I roklubben har jeg også
mødt den Frie Fugle Annelise.
Siden jeg kom til Danmark, har jeg ikke så tit som tidligere været på ferie i
udlandet. Man tager jo ikke på ferie, når man allerede føler, at man er på ferie.
Muligheden for at lære mennesker og samfundet at kende har været meget
større end at være på ferie i to uger, da jeg nu har været på besøg i ni år. Og
det er også mest bæredygtigt i klimaets og samfundets forstand.
Samtidigt med, at jeg bliver mere bofast i det danske samfund tænker jeg
på at rejse lidt mere, selvom jeg gerne fortsætter med at anse fritiden som ferie. En oplagt mulighed vil være i Foreningen Frie Fugles regi at tilbyde ture
til landet, hvor jeg er vokset op. Og det er Schweiz - et godt land for vandreture. Men også ture f.eks. nordpå kan komme på programmet. Til daglig arbejder jeg med at få jernbanen i form, så den fremover kan spille en større rolle
og opnår at omdanne transporten i samfundet til at være mere bæredygtigt.
Jeg glæder mig til at møde jer på en eller anden tur eller i forbindelse med
et spændende projekt.
Samuel Joachim Roos Samuel@Friefugle.dk

Vandretur i de dejlige Mols Bjerge 29.-31. juli
Mols Bjerge er en dansk nationalpark, der blev oprettet i år 2009. Den dækker 180 km² på det sydlige Djursland. Vi overnatter på Fuglsøcentret i enkelt- eller dobbeltværelser. Morgenmad og madpakke på
Fuglsøcentret er inkluderet lørdag
og søndag og middagsmad er inkluderet fredag og lørdag aften.
Samuel fører an på vandreturen
både lørdag og søndag cirka 15
kilometer i let terræn. Det tager
nok 7 timer med 2-3 indlagte pauser. Pris per person i dobbeltværelse kr. 1650. Tillæg enkeltværelse kr. 550.
Deltagerne sørger selv for rejsen dertil. Der tænkes på tog-/busrejse fra København. Nærmere info følger efter tilmelding.
Tilmelding via mail til samuel@friefugle.dk senest den 7. juli 2022. Tilmeldingen er endelig ved overførsel af kr. 1.650 til reg.nr. 8411 kontonummer
4094039. Mærk tilmeldingen: Mols Bjerge juli 2022.
Vi håber på stor tilslutning, og glæder os allerede nu meget til vandreturen.

Vandretur i Schweiz 16-22 oktober - se program på hjemmesiden
Samuel vil også byde på en vandretur i sit hjemland med logi på Ridderborg
og hotel i den historiske by Chur. Der bliver tale om spændende ture til bjerglandsbyer uden så mange turister på smukke stier med panoramaudsigter.
Prisen uden togtransport til Schweiz bliver 8500 kr. Tilmeld senest 15. august.
Glade rejsehilsner fra Annelise og Samuel

Foreningen
Frie Fugle
Foreningen Frie Fugle er et
tværfagligt rådgivnings- og
formidlingscenter med 40 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.
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 kontonummer:
8411-4094039 i Fælleskassen.
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