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Nyhedsbrev  1                                                                             Februar 2023  

Foreningen  

Indkaldelse til ordinær generalfor-
samling i Foreningen Frie Fugle 
onsdag den 29. marts 2023 kl 17.00 
 

1 Valg af dirigent og referent 
2 Fremlæggelse og godkendelse af 
bestyrelsens årsberetning 
3 Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab til orientering 
4 Fremlæggelse og godkendelse af 
evt. vedtægtsændringer 
5 Fremlæggelse og godkendelse af 
handlingsplan for indeværende år. 
6 Fremlæggelse og godkendelse af 
budget for det indeværende regn-
skabsår.  
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. 
 

PS. Vi takker for din fortsatte støt-
te til os og byder nye medlemmer 
velkomne. 
 
På bestyrelsens vegne 
Solveig Ellegaard Poulsen 

Levende sten i Tisvilde 
    Søndag den 22. januar kl. 14.15 var der afgang fra Godhavn Station 
til fods på en lokalhistorisk vandring med undertegnede som guide. Der 
var mødt 32 deltagere op trods vinterkulden. Undervejs opsattes QR 
koder ved mindesten og fortaltes historien om disse steder. 

    Først gik vi ned til Kilde-
blokken, hvor besøgende til 
Helenekilde har lagt penge. 
Desuden så vi gærdet med 
mindesten for gårdene i Tis-
vilde. Dernæst gik vi op til 
Sandflugtsmonumentet, der 
blev rejst til minde om, at 

sandflugten var blevet stoppet i 1736.  
    Ved Wieth-Knudsen Observatoriet fortalte Claus Samuelsen  
levende om de stjerneobservationer, som man kan opleve her i godt 
vejr. Endelig fulgtes en smuk skovsti forbi Røhl-egene til den lange 
Skolestien. Fra Hovedgaden nåede vi til Hotelbakken, hvor Saxild-
stenen står til minde om ingeniør Saxild og hans kone, der forærede 
grunden til  kommunen, så alle nu har adgang til udsigten til Hesselø. 
Til sidst nåede vi Helenekilde.  
   Turen var ca. 6,5 km og tog 2 timer. Du kan læse historierne på QR-
koderne derude – eller på www.gribskov.dk/levendesten   Jens Erik     

      

StoreLusedag 31. januar 
     Dette år blev forældrenes StoreLusedag ikke annonceret til skoler og 
børneinstitutioner i landets kommuner, men kun gennem pressemedde-
lelse på hjemmesiden, Storelusedag.dk  Trods dette var der megen op-
mærksomhed på dagen, dog sandsynligvis med det skæve fokus, som 
det er set tidligere, at de der tjener på lusemidler lægger sig i slipvinden 
af dagen og fokusere på, at forældre skal købe lusemidler. I år er det 
særligt markant, fordi det mest effektive og nødvendige produkt til at 
tjekke for lus og til egentlig bekæmpelse, har et Pfizer firma ikke læn-
gere ønsket at forhandle: Bug Buster sættet. Apotekerne har derfor, i 
det seneste år, ikke længere forhandlet produktet, hvad de ellers har 
gjort de seneste 20 år. Nu kan man kun købe Bug Bustersættet direkte 
fra den velgørende organisation Community Hygine Concern, 
CHC.org.          

   På Lusedagen blev emnet exponeret kort i aftenens TV-avis med fo-
kus på apotekernes tilbud af lusemider, dog blev Bug Bustersættet vist 
og jeg fortalte kort om våd kæmmemetode. TV-avisen havde muligvis 
reageret på en Ritzau-meddelelse om lusedagen, hvor fokus var på apo-
tekernes salg af lusemidler efter Corona, atter var på niveauet fra før 
pandemien. 

    RadioP4 havde et direkte indslag i morgenudsendelsen og Radio-
Midtsjælland bragte et båndet indslag. FOA- bladet bragte i januarnum-
meret en artikel på bagsiden af bladet.      Luse-Alice 



  Kalenderen forår 
 

Levende sten i Esrum 
Historisk vandretur fra 
Esrum Kloster og efter-
følgende øl smagning. 
18. marts kl 14.00 
 
Hammerkrogens Kajak-
klub Generalforsamling 
25. marts kl 16 
 
Foreningen Frie Fugles 
Generalforsamling 
29. marts kl 17 
 
Nationalt Cykelseminar i 
Vejdirektoratet 
18. april kl 9.00 
 
Studietur om planlæg-
ning for cyklister 
15.-17. maj 
 
Kajakkurser  begyndere 
Hammerkrogens Kajakklub 
3.-4. juni og 10.-11. juni 
www.Hammerkrogen.dk 

Projekt om cykling med kriseramte kvinder 
    I 2021 opfandt 3 kvinder i Foreningen Frie Fugle Projektet "Ny Trivsel på Cyk-
len" for at: 
 

- Styrke trivslen blandt ofre for forbrydelser og 
 

- Udbrede viden om, hvor ofre for forbrydelser og vold kan få hjælp og 
 

- Undervise ofre i cykling og reparation af cykler til gavn for ofres empowerment 
og deres mentale og fysiske sundhed samt og 
 

- Opfordre til at mennesker tager sig af hinanden i cykelgrupper.  
 

Foreningen Frie Fugle fik fuldt tilsagn til støtte af projektet fra Offerfonden. 
    På nuværende tidspunkt er projektet ved at være afsluttet. Indtil videre har vi 
undervist voldsofre i cykling og cykelreparation, designet og cyklet ture, formidlet 
om vold i hjemmet på foreløbigt 1 skole, afviklet foredrag af en voldsramt kvinde, 
som er kommet videre med sit liv efter vold, og i øvrigt formidlet om projekt i 
indtil videre en lokalavis. 
     Det er kommet bag på os i Foreningen Frie Fugle, hvor slemt voldsramte kvin-
der på krisecentre typisk har det på trods af den ubeskrivelig store hjælp, som de 
modtager dér. Vi forventede f.eks., at flere kvinder havde overskud til at deltage 
på vores cykelture. Nu er vores indstilling, at den tid, der er brugt på projektets 
aktiviteter, er godt givet ud, og vi formoder, at de donerede nye cykler og de lami-
nerede turbeskrivelser fremover kan forbedre kvindernes trivsel.              Annelise 
 
Cykeltur med kvindekrisecenter LIVA 
Vi har afholdt kurser i cykelreparation med kvinderne i Liva, og når en cykeltur 
starter, som det var tilfældet den 23. august, tager vi først cykler ud af kælderen 
samt hjelme og pumpe og gennemgår cyklerne for de 5 ting, der skal være på en 
lovlig cykel samt færdselsregler osv. 
 
På turen deltog 4 kvinder, et barn, en medarbejder fra centret og undertegnede. 
    Vi cyklede så i flot vejr en tur på 5 km. Undervejs stoppede vi og jeg fortalte 

om seværdigheder undervejs så som Amagerbanen, Amager Strandpark, Øre-
sundsbroen, Kajakhotellet, Kastrupfortet, hvor vi gik op og så ind over byens tår-
ne. Der var en enkelt cykelreparation undervejs. 
    Der er i alt udarbejdet 5 turforslag med kort, billeder og lokalhistoriske oplys-
ninger. Disse forslag er trykt og lamineret og kan bruges af centrene efter at pro-
jektet er afsluttet. 
 
Cykeltur med kvinderne i GRO 
For begge kvindecentre gælder det at, kvinderne har haft færre kræf-
ter til cykelture end vi forventede. Tiden i felten har så også været 
brugt til at udarbejde turforslag. Der er afleveret 7 turforslag, som 
centret kan benytte fremover. Vi har leveret voksencykler, børnecyk-
ler til store børn og et barnesæde – alt sammen støttet af Offerfonden. 

Eat Grim på  kontoret 
Da repræsentanterne fra 
Årets Frie Fugl 2018, Eat 
Grim, ikke havde mulighed 
for at være tilstede under 
prisoverrækkelsen ved 40 
års jubilæumsfesten, invite-
rede vi co-founder Petra 
Kaukau forbi fuglekontoret 
en dag i december. Petra var 
meget begejstret for prisen 
og fortalte os om idéen bag 
Eat Grim og den rejse virk-
somheden har været på si-
den 2018. Eat Grim er i kon-
stant udvikling og tænker 
hele tiden nye idéer  - f.eks. 
hvad angår samarbejder og  
målgruppe. Det var inspire-
rende at have Petra forbi og 
høre om iværksætteri med 
en bæredygtig mission.Signe 



   En af turene vi cyklede, gik til Vejlø by, hvor både kirken og præstegårds-
haven er meget interessant. Her deltog lederen af centret samt 2 kvinder 
med børn. Børnene sad i ladcykler og vi havde proviant med, som blev ind-
taget i præstegårdshaven   

Haven er anlagt af præsten Niels Frederik 
Sørensen i 1822 som en 
romantisk have med kana-
ler, broer, øer, lysthus og 
grotte i et terræn, som 
dengang var sumpet, men 
i dag er tørret noget ud. 
Kirken er fra ca. 1250 og 
har en interessant prædi-

kestol fra 1669, idet den er udformet således, at det er ellekvinden Slatten-
patten, der holder den oppe! Træskærerarbejdet er udført af Abel Schrøder. 
Altertavlen og andre træskærerarbejder er ligeledes imponerende. Jens Erik 

Filosofisk møde på South Harbour Café 
    En halvkølig januardag havde Ole Michael (OM) inviteret mig på frokost 
i Sydhavnen. OM var medstifter af Frie Fugle for 40 år siden og ærgerlig 
over ikke at kunne være med til festen. OM blev kaldt Frie Fugles filosof og 
var i de første år med til at udtænke projekter som fx ”Gør det lokalt”. Siden 
har han arbejdet på SBI, som nu er under AUC og holder til i Sydhavnen. 
    OM arbejder med boligforhold og energiforbrug i boliger. En tankevæk-
kende opdagelse er det bl.a., at selvom boligerne i dag er meget mere ener-
giøkonomiske end før, så bruges der lige så meget energi til opvarmning 
samlet set, fordi de fleste har fået flere m2 bolig. 

                         

Dette og meget andet bl.a. herunder samlet set hvordan man får flere til at 
cykle, sad vi så og snakkede om på South Harbour Café, der ligger lige ved 
Sydhavn Station og i sig selv er interessant. Der står 2 iværksættersøstre, 
Jamila og Khadija bag cafeen med en mission om at give gæster unikke op-
levelser med marokkansk mad og gæstfrihed. Alt er lavet med kærlighed – 
helt fra bunden og med de friskeste råvarer. De valgte navnet fordi familien 
oprindeligt rejste fra Marokko op gennem Europa og i sidste ende slog sig 
ned i lige netop Sydhavnen. Ordet “harbour” repræsenterer samtidigt et 
sted, hvor skibe kommer med nye input fra den store verden og andre skibe 
sejler ud hjemmefra med nyt til verden. Og lige præcis den form for udveks-
ling, inspiration og udvikling er det  søstrene gerne vil bidrage til i South 
Harbour Café.  
    Efter frokosten viste OM mig først en lille ”oase”, nær jernbanebroens 
beton hvor hjemløse og andre ”vagabonder”har holdt til tidligere i noget 
rod. Men nu har kommunen lavet bord og bænke og shelter. Her kan folk af 
forskellig herkomst mødes som på cafeen. Vi har brug for sådanne kulturud-
vekslings platforme. Videre gik vi gennem Sydhavns byggeri og landskab 
og snakkede videre om bøllestier mm, men det bliver for lang en historie.                 
          Jens Erik 

Fanbrev fra 17-årig 
   Under oprydning fandt jeg 
dette brev, som Joan Nørby fra 
Løgumkloster har sendt os for 
mange år siden – det handler 
om cykelbog for Fyn og øerne: 
    ”Hej. I beder om ris eller 
ros. For mit vedkommende er 
der ingen tvivl, I får en stor 
buket for en virkelig god og 
nyttig bog. For min mor og jeg 
har den simpelthen været 
uundværlig på vores cykeltur 
på Fyn og mange, vi har mødt 
på turen, har været meget mis-
undelige på bogen.  
    Det er rart at cykle på knap 
så befærdede veje og bogen 
gør det muligt at finde dem og 
de mange seværdigheder un-
dervejs. Desværre er bogen 
kun lånt. Det kunne være rart 
at eje disse dejlige bøger, men 
pengene er brugt på udsalg i 
Odense! En stor tak.” 
    PS. Der var tale om bogen 
”Ud at cykle på Fyn, Lange-
land og Ærø”. Den er nu er-
stattet af ”Cykelguide Fyn, 
Ærø, Tåsinge & Langeland”, 
som du kan rekvirere sammen 
med cykelkortet fra vores 
shop.                        Jens Erik 



  

Foreningen 

Frie Fugle 
 

Foreningen Frie Fugle er et  
tværfagligt rådgivnings- og  
formidlingscenter med 40 års erfa-
ring 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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 Cykelsafari-ture i 2023 
 

Cykelsafari langs jyske vestkyst 10.-17. juni 
Der er et færdigt program for turen, som går fra Ringkøbing til 
Skagen med overnatning på badehoteller undervejs. Du kan se 
program og pris her: 
 

https://friefugle.dk/wp-content/uploads/2023/01/juni_tur_langs_Vesterhavet_2023.pdf 
 
Cykelsafari i nordlige Italien 28. sept – 6. oktober 
Turen tænkes taget med tog til Milano og videre til Parma. Vi besøger Unesco 
Verdensarv byerne og følger den romerske vej Via Reggio Emilia. En stræk-
ning går langs Po floden på EuroVelo 8 og et par af overnatningerne bliver i 
små byer lidt oppe i terrænet. Program er under udarbejdelse. 
 
Forslag til kortere ture 
København – Frederikssund – Orø – Holbæk – Roskilde 12.-13. juli  
Vi følger Supercykelstien til Frederikssund, stopper evt. i Vinge og ser om der 
er bygget noget. Videre over Kronprins Frederiks Bro til Jægerspris med is-
pause og endelig Fjordstien til Hammergården. Overnatning i telt her. 
Søndag: Der fortsættes over Orø og færge til Holbæk. Videre på Fjordstien og 
Istidsruten til Hvalsø/Roskilde og tog hjem. 
 
Køge – Næstved - Slagelse 19.-20 august 
Lørdag: S-tog til Køge. Herfra følges den smukke R56 forbi Jomfruens Egede 
og R54 ind til Næstved, hvor der overnattes. Evt. på den historisk kro Hotel 
Kirstine. Evt. jazzaften i Næstved jazzklub. 
Søndag: Cykler ud langs Suså forbi Herlufsholm og på Fodsporet til Slagelse. 
N6 følges til Ringsted, hvor vi ser Sankt Bendt Kirke og evt. tager tog hjem 
eller cykler til Køge og S-tog derfra. 
 
Tour de France ruten i Vestsjælland 1.-2. september 

Fredag: Tog til Holbæk og cykling på 
Tour de France ruten, som er blevet 
skiltet som regional cykelrute 27. Tu-
ren går over Lammefjorden og så op til 
Høve og ned igen, så husk bjerggeare-
ne. Vi fortsætter ned til Dragsholm 
Slot. Det bliver ca. 30 km denne dag. 
Næste dag bliver det ikke så kuperet, 
hvor vi cykler over Jyderup med stop 
på Strids Mølle og dernæst til Tølløse. 

 
Priser og nærmere program følger til nyhedsbrev nr. 2/2023, men skriv til mig 
på JE@Friefugle.dk, hvis du er interesseret i en eller flere af turene. Jens Erik 


