Program for Klima cykelture i 2016

Tilmeld tur: Cykelje@gmail.com
Tirsdag 26. april kl 14-16
Helsinge fra bilby til cykelby og udstillingen Cykelpassion
Vi mødes på Helsinge Station og så cykler vi rundt i Helsinge en halv time, hvor Jens Erik Larsen vil vise
hvordan byen er planlagt for biler og forklare hvordan den kan ændres til at blive god for cyklister. Så cykler
vi den lokale cykelrute 102, som forbinder byen med de nærliggende flotte skove, Valby Hegn og Høbjerg
Hegn. Turen slutter med den regionale cykelrute 32, som vi følger ud til Kulturhuset. Her bliver der
rundvisning på udstillingen ”Cykelpassion” ved billedkunstner Britt Salver. Endelig fortæller Jens Erik om
de nyeste cykelkort. Turlængde: 16 km. Turleder: Jens Erik Larsen.

Onsdag den 11. maj kl 16-18.
Garbolund og Annisse Lokalsamfund
Jette Haugård på Garbolund er formand for Annisse Lokalråd og kan fortælle om Annisse som
Energilandsby. Annisse Lokalråd har igennem flere år arbejdet med såvel energiløsninger som
klimatilpasning, det sidste sker ved afkobling af regnvandet fra kloakvandsledningerne. Annisse Lokalråd er
netop i færd med at få gennemført regnvands løsninger, som understøtter kommunens klimaplan,
kommunens ønske om nedsivning eller medvirker til at være CO2 venlig. Endvidere fortælles om hvordan
det lykkes at skabe et levende lokalsamfund, og hvordan Lokalforeningsrådet arbejder.
Jette har gennem nogle år dyrket vin og fortæller om udfordringer og glæder ved at være en af Danmarks
første producenter af 'naturvin', som er vin helt uden tilsætningsstoffer. Garbolund, byder også på
spændende interiøre, det er nærmest et ”hembygdsmuseum”. Vi mødes på Helsinge Station og cykler på R
32 til Høbjerg og derfra ned forbi Pibe Mølle og videre forbi golfbanen ad Rørmosevej. Videre ad en snedig
sti til Arresø og frem til Annisse. Hjemturen går ad L701 forbi vinmarkerne, videre til Annisse Nord og retur
til Helsinge Station. Turlængde: 20 km. Turleder Jens Erik Larsen.
Lørdag 21. maj kl 10 – 14.
Vand som drivkraft – tur til Esrum Møllegård.
Klostrene blev i sin tid altid lagt, så man kunne udnytte vandets kraft. Det skete oftest ved opdæmning af en
å, således også ved Esrum Kloster. Ud over at høre historien herom, kan vi snakke om nyere eksempler på
udnyttelsen af vandkraft i Danmark.

Fra Helsinge Station tager vi via Høbjerg Hegn, videre over Nellerød til Mårum. Herfra gennem Gribskov til
Esrum Sø og på den flotte Søvej op til klosteret forbi Daniels Kilde. Her får vi en naturvejleder til at fortælle
om vandmøllen mm. Vi kan spise frokost i caféen, der drives som en socialøkonomisk virksomhed eller man
kan spise sin medbragte mad på bord-bænke udenfor.
Herefter cykler vi op i Snævret Skov for at se Væltningen, hvor tømmer fra Gribskov blev ”omlastet” for at
blive transporteret til kysten og derfra sejlet til København.
Turlængde: ca. 30 km. Turleder: Jens Erik

Torsdag 16. juni kl 16.00 – 18.30
Besøg hos økologisk landmand – vi sætter ”landbrugspakken” i perspektiv
Vi har tidligere haft stor succes med besøg hos kommunens økobønder. Denne gang besøges Jens Prom på
Valby Overdrev, Markildevej. Fra Helsinge Station cykler vi ad L 702 gennem Valby Hegn til Løgelandsvej
og videre nordpå til Valby Bækgaard. Jens Prom og Anne Svenningsen driver et alsidigt økologisk brug med
dyrehold. Jens Prom er biolog og vil sætte ”landbrugspakken” i konkret perspektiv.
Hjemturen går via Valby og Mønge til Ørby og retur ad R32 til Helsinge.
Turlængde ca. 15 km. Turleder: Kirsten Gamst-Nielsen.

Lørdag den 20. august kl 14-17
Økologisk byggeri
Turen starter på Gilleleje Station og følger så R47 Nordkyststien til Dronningmølle for at besøge en
sommerhusejer (Jan-Helge Larsen) har bygget et nul-energihus med et økologisk univers af store
regnvandstanke, solceller på taget, elbil, høns og grøntsager. Efterfølgende går turen ind over Rusland, forbi
Tegners Museum, hvor lyngen blomstrer i august. Videre ad den nye kyststi til Hornbæk for at se et smukt
halmhus. Det er et af landets første halmhuse, som Lone Kuhlmann fik bygget i 2009. Det rummer også en
interessant masseovn bygget af Flemming Abrahamsen. Tilbage mod Gilleleje ad kyststien eller med tog.
Turlængde 14 (26) km Turleder: Jens Erik Larsen og Jan-Helge Larsen.

