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Frie Fugles 40 års fest – oplevet af en gæst 
    Frie Fugles 40 års jubilæum blev afholdt den 19. november i rofore-
ningen Kviks lokaler i København. Jeg deltog som menigt medlem og 
som én, der i flere forskellige sammenhænge har arbejdet sammen med 
Frie Fugle om cykelruter, teltpladser og cykelfremme. 
     Vi startede med en velkomstdrink og lod os bænke ved et bord, hvor 
der sad både gamle medlemmer og venner af de Frie Fugle og kommen-
de modtagere af prisen "Årets Frie Fugl".  
    Herefter samledes vi i nabolokalet, hvor der var dækket op og pyntet 
med årstidens blade. 

    "Vi plejer at uddele en pris for 
Årets Frie Fugl ved den årlige jubi-
læumsfest, men nu er der gået fem 
år siden vi sidst var samlet, så nu 
uddeler vi fem priser!", kunne Jens 
Erik Larsen oplyse. Jens Erik, der 
er en af stifterne af Frie Fugle, og 
som fortsat holder ved og er for-
eningens sikre anker. Prisen gives 
til "personer eller institutioner, der 

har brugt deres indsigt, fantasi og mod til at finde nye måder at leve og 
arbejde på. Der lægges vægt på frihed, økologi og livsglæde". Se side 4.  
    Prisens pengeværdi - 13 øre - er helt klart i den symbolske ende, men 
den påskønnelse, der ligger bag, er vigtig. Og det er både glædeligt og 
tankevækkende, at de idéer, der har været gennemgående for Frie Fugle, 
i stadig stigende grad manifesterer sig rundt omkring. 
    "Er en robåd så smal", tænkte jeg, da jeg betragtede den toer (robåd til 
konkurrence beregnet til to personer), der var hængt op under loftet i 
festlokalet. Min søn går til roning, hvad jeg aldrig selv har gjort, derfor 
både interesse og undren. 

    Vi fik i øvrigt fremragende for-
plejning, ikke mindre end tre retter 
fra Smageriet. Temperaturen i fest-
lokalet afspejlede den aktuelle situ-
ation, hvor vi - igen - skal spare på 
energien. Men vi fik efterhånden 
varmen, som vi fik noget at spise, 
og i særdeleshed da Prebens jazzor-
kester spillede op til dans og mange 
af os kom ud på dansegulvet. 

    Pænt mange (54) deltog i festlighederne. En del, som jeg kendte, og 
ganske mange for mig nye ansigter. Selv fik jeg snakket med flere, jeg 
ikke havde set i mange år. En del af os var - skal vi sige - i en moden 
alder, men også yngre årgange var repræsenteret. 
    Som midnat nærmede sig, pakkede orkestret sammen, og de tilbage-
blevne hjalp med oprydningen (det kan faktisk også være hyggeligt). Alt 
i alt en fin aften.                                                                 Thomas Krag 
 

Foreningen  

Tak for i år og godt nytår 

Vi er meget glade for din støtte - 
ser frem mod et nyt år sammen. 
Fornyelse af medlemskab sker 
ved indbetaling af 150 kr. til 
8411-4094039. Sæt betaling til 
den 12. januar - det gør det lette-
re for os. Hvis du har indmeldt 
dig i nov/dec dækker din betaling 
også 2023. Vi håber du fortsat vil 
støtte os. I fald du ikke ønsker 
medlemskab i 2023 bedes du 
skrive til os senest 31/12 på  
foreningen@friefugle.dk 
Vi ønsker jer en god jul og et 
godt nytår.              Solveig og co. 
 



  Kalenderen 2023 
 
13. januar kl 18.00 
Billedaften for Alsace cy-
kelturen 
 
25. januar kl 17.00 
Generalforsamling i Klima-
gruppen i Gribskov 
 
31. marts 
Årsmøde i ECF i Bruxelles 
 
18. april 
Cykelseminar i Vejdirekto-
ratet 
 
11.-17. juni  
Cykelsafari langs Jyske 
Vestkyst 
 
Rapport om klimacy-
kelture 2022 

    Klimagruppen i Grib-
skov har afviklet seks 
spændende temacykeltur i 
løbet af sommeren med 
meget aktuelle emner, her-
under affaldssortering, tra-
fiksikkerhed, permakultur, 
økologisk byggeri mm. 
    Hvis du ikke nåede med 
på turene, kan du tage en 
virtuel rejse dertil, ved at 
læse rapporten på 
www.friefugle.dk > nyhe-
der. Du kan også købe en 
trykt udgave (50 kr). 
    Vi modtager gerne for-
slag til nye turmål i 2022, 
og skulle du have forslag til 
finansiering af klimacykel-
turene, skal du heller ikke 
holde dig tilbage! Jens Erik 

Med tog til Alsace og cykeltur på vinruten 
    Det var meningen, at vi skulle afprøve togtransport i stedet for fly til cykelsafa-
rier i 2020, men det fik coronaen sat en stopper for. Vi cyklede så i stedet i Dan-
mark. Endnu mere klimavenligt! 
    Nu lykkedes det imidlertid at få afprøvet tog her i september, hvor en gruppe på 
13 drog til Alsace for at cykle. Alsace er den del af Frankrig, som er tættest på 
Danmark og september var valgt for at opleve vinhøsten og i håb om at tempera-
turen var behagelig. 
    Desværre kan man ikke mere medbringe cykler i nattog, hvis man vil ligge ned, 
så vi måtte skaffe nogle lejecykler dernede, herunder et par el-cykler. Det var ikke 
muligt i Strasbourg, men i Mutzig, som ligger lidt længere mod vest. Togrejsen 
blev bestilt hos Togrejser.dk og gik fra København søndag kl. 15.17 til Hamburg 
og derfra med nattog til Offenburg, hvor vi ankom 5.46 og endelig med tog til 

Strasbourg og videre til Mutzig med ankomst mandag morgen 
kl. 8.14. Det var lidt anstrengende, at skifte tog 3 gange og slæ-
be på cykeltaster, men vi overlevede det. Hvad gør man ikke for 
klimaet! 
    Til gengæld var cykelturen supergod i fint vejr. Vi begyndte i 
Mutzig. Turen gik så sydpå ad Vinruten, som det meste af vejen 
er EuroVelo 5. På første del gik det gennem flotte landsbyer så 
som Rosheim og Obernai frem til Barr. Det er helt vildt så man-
ge idylliske byer, der er her med byporte, brosten og blomster-

besmykkede bindingsværkshuse. 
    Senere cyklede vi direkte ude i vinmarkerne, hvor der var travlhed med vinhø-

sten. Første aften var vi til vinsmagning i Barr hos Stoeffler, der laver naturvin og 
plukkede druerne i hånden. Andre steder så vi maskiner, som fræsede gennem 
vinrækkerne og høstede. Det er altid fristende at smage på druerne ude i marker-
ne, og det gjorde vi også. Men der er tale om små tætsiddende druer, som er an-
derledes end de druesorter, man spiser. 
    Det havde været lidt svært at booke hoteller til en hel gruppe på denne årstid, 
men det lykkedes. Vi boede i Barr på noget, der mindede om en stor villa indrettet 
i romantisk stil og med et kæmpe redwood træ nær indgangen. 
    I Saint-Hippolyte havde hotellet en gourmet restaurant, som vi havde glæde af 
efter at have cyklet uden bagage op til Koenigsbourg (707 moh). Det var en fin 
udfordring for deltagerne, og føltes godt bagefter med gourmetmiddagen og vine-
ne på hotellet. 
    Sådan gik det videre indtil Colmar, hvor vi havde 2 overnatninger på gammelt 

luksushotel, der var blevet moderniseret. På andenda-
gen cyklede vi til den turistede landsby Eguisheim. 
    Turen til Strasbourg cykledes på rute 21 langs en 
kanal til Canal du Rhone Rhin, hvor vi fulgte Euro-
Velo 15 til Strasbourg. Denne dag blev det 75 km. 
Her var ikke så meget service undervejs, men da vi i 
en nærliggende landsby ledte forgæves efter en café, 
blev vi inviteret indenfor i haven - fortsættes side 3 



Vandreturen i Schweiz  hos en lokal ældre mand, som satte konen til at lave kaffe, mens han serve-
rede chokoladekiks og fortalte om livet der. Det foregik mest på tysk. 
    Anderledes var det i storbyen Strasbourg, hvor der var masser af turister. 
Vi boede på Hotel du Cathedral og blev vækket af bimlende kirkeklokker 
fra katedralens ene tårn. Vi gik så ud i byen og var turister til fods, indtil vi 
skulle med toget om aftenen. Cyklerne var blevet afleveret på en cykelmes-
se i byen, hvor udlejerne havde en stand. 
    Hvis du vil afsted på lignende vis, har vi opdateret cykelpakken til Alsace 
i vores shop, hvor du kan finde alle tips og turbeskrivelser samt adresser på 
cykeludlejer og hoteller.                                                               Jens Erik 
 
Vandretur i Schweiz i efterårsferien 
    Tæt på snetoppe og alligevel 15-20 graders varme, fem vandredage med 
hver sit særpræg, det var vandreturen i Schweiz. 10 deltagere boede på en 
middelalderborg med borgtårn, borggård, borgmur, borgport og borgfane. 
Derfra tog vi ud på ture hver dag. 
    Mandag gik vi med korte bukser og ærmer ned i solsiden af dalen, og 
gennem landbrugsland med kastanje- og valnøddetræer, marker og enge, 
landsbyer og kirker – alt sammen til lyden af bimlende koklokker. Vi kom 
forbi gårde, hvor vi hentede noget mad i deres gårdbutikker. Det supplerede 
leveringen fra den lokale købmand til borgen, der forsynede os med alt til 
at selv lave mad på borgen i en hel uge. Maden var i store træk økologisk 
og produceret i dalen. 
    Tirsdag gik vi et behageligt langt stykke ad en vej, som var en hilsen fra 
de antikke romere. Det er en historisk rute over alperne langs en dyb, snæ-
ver dal med stejle klipper. Et tog på den UNESCO-udpegede Berninajern-
bane bragte os tilbage til hjemstedet. 
    Onsdag bragte tog og bus os fra borgen 800 m over havet til startpunktet 
i en by 1800 m over havet. Stadig i T-shirts og korte bukser vandrede vi op 
over trægrænsen til et bjergpas tæt på snegrænsen. Kildevandet var dejlig 
koldt, luften var lige tynd nok for os lavlandsfolk, og vegetationen var lav 
og strøet med sne-ensian. Nedturen endte i Europas højest beliggende, hel-
årsbeboede landsby, 2126 m over havet. Landsbyen hedder Juf og er hjem-
sted for murmeldyrsturisme. Murmeldyrene var dog allerede gået i vinterhi. 
    Torsdag. Der Weg ist das Ziel. Sådan lyder Graubündens slogan, og det 
stod ikke til diskussion på dagens rute i kanten af Naturpark Beverin. Hele 
tiden ny undergrund, ny vegetation, nye lange kig ud i uendeligheden af 
alpetoppe med solskin, høstfarver og koklokker. 
    Fredag blev vejret lidt mere efterårsagtigt. Turen gik gennem en dyb 
slugt med lodrette klipper, hvor man kunne nå et blik flere hundrede meter 
ned til floden og måtte være påpasselige ikke at træde for langt ud ved at 
tage et billede. Turen afsluttedes med et besøg i et varmt mineralbad. Ude-
bassinet bød på udsigt på bjergene rundt omkring. Den korte tur med toget 
til Chur kunne vi nyde med en kop kaffe i en historisk spisevogn. 
    Før og efter opholdet på ridderborgen overnattede vi i kanton Graubün-
dens hovedstad Chur og gik på korte gåture for at se en af den flotte mid-
delalderby med porte, torve og en biskopresidens. Chur er ikke så stor, men 
har en urban stemning, med alt koncentreret mellem stejle bjergskråninger. 
Det er sejt at drøne op og ned ad gågaden, og have lodret, høstfarvet skov 
som bagtæppe. 
    Graubünden danner den østligste del af Schweiz og ligger i Alperne. Det 
er arealmæssigt den største kanton (delstat) i Schweiz på størrelse med 
Sjælland og bliver også kaldt ’kantonen med de 150 dale’. 
    Både på turen fra Danmark til Chur og hjem sad vi sammen i tog på  rej-
sen gennem Tyskland. Jeg Samuel, turlederen, er vokset op i området.                                                           
      Samuel  Roos og Maria Jakobsen 

Vandregruppen foran Schin –

slugten 

Bjergtoppen Mitgel med sne 

Bjergpasset Stallerberg 2579 

meter over havet 

Travesina broen i Viamala 

slugten 



 Årets Frie Fugl pris 2018-2022 
    Prisen er opstået tilbage i 1986, fordi vi gerne ville hædre personer, 
som turde træde ud af masserne og fremme bæredygtige projekter 
mm. Derfor uddeler vi Storm P´s plakat, som viser en mand, der går 
ud af køen og ud i naturen samt 13 øre, også en idé fra Storm P. 
I forbindelse med 40 års festen blev nedenstående priser uddelt. Hver 
enkelt af prismodtagerne blev præsenteret og præsenterede sig selv, og for-
talte kort om deres projekt. De tidligere prismodtagere kan findes på 
vores hjemmeside. 
  
2018  Eat Grim ved Petra Kaukau og Carolin Schiemer (var ikke tilstede) 

Prisen 2018 gives for en visionær bæredygtig 
mission om at gøre op med skønhedsidealer i 
fødevareindustrien og mindske madspild ved at 
fremhæve frasorterede grimme grøntsager. 
https://eatgrim.com/ 
 
 

 
2019 Ristet Rug ved Anne Lindhardt & Leif Zeeberg 

Prisen for 2019 gives for en god iværksætter-
idé og godt håndelag. Ristet Rug har moderni-
seret smørrebrødet til streetfood format med øje 
for økologi og bæredygtige tiltag. 
https://ristetrug.dk/ 
 
 

2020 Frontkæmper mod landets industrisvinebrug ved Helene Hansen 
Prisen for 2020 gives for dit utrættelige arbejde 
for rimelige levevilkår på landet, i samarbejde 
med Miljøforeningen Tuse Næs: For et liv fri for 
industrisvinebrug og gyllebiogas, og for at hjæl-
pe truede lokalbefolkninger med at danne lokale 
Miljøforeninger. https://mftn.dk/ 
 

 
2021 Haverne på Køge Fælles Jord ved Maurina Keergaard og Mette Kold 

Prisen gives for jeres nytænkte eksperimente-
rende projekt med bl.a. gravefrie og nye økolo-
giske dyrkningsformer. Der drives i samarbejde 
med medlemmerne. 
http://xn--kgefllesjord-9cb2w.dk/ 
 
 

 
2022 Kofods Skole på Amager ved Robert Olsen & Katarina Blomqvist 

Prisen for 2022 gives for at fremme en bæredygtig dagsor-
den, både i måden hvorpå der arbejdes med udsatte sjæle 
og med genbrugsmaterialer i det socialøkonomiske gen-
brugs- og cykelværksted på Amager. 
https://kofoedsskole.dk/vorestilbud/vaerksteder/ 

Levende sten –  
ny bog fra Frie Fugles Forlag 
    Projektet levende sten handler 
om at fortælle historierne bag ud-
valgte mindesten i Gribskov Kom-
mune. Efter en længere researchpe-
riode, slippes historierne nu løs i en 
netop udkommet publikation, der 
indeholder forslag til cykel- og 
vandreture til stenene: ”Levende 

sten. Historier gemt i mindesten i 

Gribskov Kommune”. 
    Der er tale om et rigt illustreret 
hæfte på 20 sider med 5 forslag til 
vandreture og 5 forslag til cykeltu-
re samt oversigtskort over de 63 
registrerede mindesten og -tavler. 
    Der sættes QR koder op ved de 
udvalgte mindesten således, at man 
ved scanning med sin mobiltelefon 
af koderne kan læse historien eller  
få den læst op. En skattejagt, hvor 
alle kan være med. 
    De første QR-koder er sat op i 
Mårum lørdag den 12. november. 
Det drejer sig om Rytterskole tavle 
på Mårum Skole og 2 QR-koder på 
Mårum Kirkegård. Den første er 
for Geniet fra Nellerød, Jens Poul 
Andersen, der blev verdensberømt 
som opfinder og produktion af bl.a. 
kameraer.  
   Den anden gravsten er for Kul-
fanden, alias Jens Olsen Christen-
sen. Han var en meget dynamisk 
forretningsmand, som startede med 
at sælge trækul og senere træ i 
massevis fra Kagerup Savværk. 
    Omtalte hæfte koster 40 kr. og 
kan købes via shoppen på vores 
hjemmeside www.friefugle.dk 
             Jens Erik 



 

Foreningen 

Frie Fugle 
 

Foreningen Frie Fugle er et  
tværfagligt rådgivnings- og  
formidlingscenter med mere end 
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 plan-
lægge cykelferier i ind- og udland. 
 
Foreningen Frie Fugles  
nyhedsbrev udkommer 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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 Frie Fugles hisiorie 2012 - 22 
I Frie Fugles historie er vi nået til 2012-22. Kontorlokalerne på Nordre Fa-
sanvej vibrerer dog ikke af daglige aktiviteter som for 20-30-40 år siden. 
Hjemmearbejde og aktiviteter i felten har erstattet en del kontorliv, særligt 
efter de 2 år med Corona. Men vi mødes hver uge nogle stykker og de fleste 
til månedsmøderne, som stadigvæk er foreningens besluttende organ, dvs. 
bestyrelsen. 
 
Kajakker og Hammergården 
Som et tilbud til vores medlemmer har vi 4 kajakker liggende, som man kan 
benytte gratis efter bestået grundkursus, som vi formidler sammen med 
Hammerkrogens Kajakklub. Beliggenheden her er unik med udsigt mod Orø 
og Holbæk, og vi glæder os stadig over, at vi var med til at frikøbe arealet 
fra staten, så alle kan benytte sig af denne oase. 
 
Internationale projekter 

EuroVelo Council blev dannet, hvori jeg sad 
indtil sidste år. I mellemtiden var jeg ude i en 
række lande og hjælpe med etablering af cykel-
ruter mm. Så sent som den 21. november i år, 
har jeg deltaget i on-line konference til fejring af 
25 års fødselsdagen for projektet. Hertil skrev 
jeg denne artikel:  

https://pro.eurovelo.com/news/2022-11-09_eurovelo-an-exciting-journey 
 
Erasmus+ projekt om bæredygtig transport og lokalsamfund 
Ligesom med VOCA projektet, bragte Erasmus+ projektet os i kontakt med 
spændende ildsjæle i udlandet. I dette tilfælde med Spanien, Irland og Litau-
en og for fuglene gav det igen en mulighed for at arbejde sammen på tværs. 
Vi lavede cykling uden alder på plejehjemmet Nyboder, hvor elever fra Ran-
dersgade Skole cyklede med de gamle. På rejserne til den lille by Corella i 
Spanien og til Dublin tog vi os af de unge mennesker sammen med et par 
lærere. En lille episode fra en park i Spanien: Jeg viser en af de danske piger, 
at man kan spise manna fra træerne og forklarer, hvad det er. Lille pause. Så 
siger hun: Hvornår må vi komme ud og shoppe! 
 
Studieturene 

Kurserne som Thomas Krag og jeg har holdt i det 
sidste årti om planlægning for cyklister, måtte 
stilles på pause i corona-årene, men i 2022 har vi 
haft travlt med 3 kurser. De 2 kurser var kun for 
irere, hvilket skyldes, at man i Irland har afsat 
mange midler i transportbudgettet til cykelinfra-
struktur. 
 

 
Kvindecentrene 

Endelig kom vi i gang med cykling med kvinder 
på krisecentre på Amager og syd for Næstved. Et 
meget spændende, men også udfordrende projekt, 
som ud over cykelture har været kurser i cykel-
vedligeholdelse og reparation, foredrag mm. Vi 
har udarbejdet turforslag, som kvinderne kan bru-
ge også efter at projektet stopper til marts 2023. 
 

40 års fest. Festen den 19. november blev holdt nogenlunde præcis 40 år 
efter vi flyttede ind i Knabrostræde.                                             Jens Erik                                   


