T ema cykelture ved K lima- og M iljøstudiegruppen i G ribskov K ommune
Som opfølgning på temadag om forbrug, genbrug og reparation, organiserer vi en række tema ture på cykel
med henblik på at få endnu flere til at interessere sig for klima- og miljø spørgsmål. Der bliver korte ture,
som afvikles en hverdags eftermiddag/aften og lidt længere ture, som foregår en weekend dag. Her er de
næste, som er fastlagte. Medlemmer af Klima- og Miljøgruppen vil medvirke som turledere.
Lørdag 30. august kl. 13
Stengården økologiske gårdbutik i B regnerød. (Høveltevej 40 hos Elisabeth og Jens Otto). Der cykles fra
Hillerød Station (evt. kan man følges ad inden fra Helsinge ad R32) og videre ad R31 til Bregnerød ± 15 km
fra Hillerød. Der er høstmarked denne weekend, så måske er der en del leben. Man kan gå på en 800 m
oplevelsesrute på gården. Tag cykeltaskerne på cyklen og køb varer med hjem ± vi kan tage cyklerne med
toget retur fra Birkerød eller Allerød. www.stengaardenoko.dk Turleder Jens Erik.
Søndag 7. september. 2014 kl. 13.
Sensommercykeltur til Bærhaven ved Danstrup Hegn www.baerhaven.dk (Danstrupvej 15). Birgit
Hundebøl. 35101033. Der cykles fra Hillerød Station via snedige stier over Grønholt til Fredensborg, ca. 15
km ud. Kaffe 25 kr., frugtkage 25 kr. Retur kan cykles nord om Esrum Sø til Helsinge ca. 25 km eller retur
via Hillerød (evt. tog Lille Nor fra Langerød). Turleder: Jens Erik. T ilmelding nødvendig til:
Forening@Friefugle.dk

Lørdag 20. september 2014 kl. 9.15
E n cykletur til skovhaveprojektet på Svanholm. Her fortæller Mira om deres skovhaveprojekt og
boligprojektet. Rundvisningen koster 800 kr, vi satser på min. 6 deltagere og beder hver betale 65 kr, så
dækker Klimagruppen resten af udgifterne. Vi tager toget med lokalbanen fra Hillerød til Grimstrup trinbræt
og cykler der fra til mødestedet ved Kronprins Frederiksbro i Frederikssund, hvorfra der er afgang kl. 9.15.
til Gerlev, Landerslev og Dalby for at tage sti langs den smukke Svanholm Allé. En tur på ca. 20 km.
Mødested på Svanholm: Café-butikken. Adressen er Svanholm Allé 2, 4050 Skibby.
Omvisning i Skovhaveprojektet varer 1 ½ time og medbragte madpakker kan indtages i shelter. Hjemtur
som udtur. Turleder Kirsten Gamst-Nielsen. Tilmelding til: kirsten.gamst@hotmail.com nødvendig.
Tilmeldingsfrist den 16. september.

