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Maj - juni 2008 

 Tag med på vandretur 
 i selskab med 

 

Onsdagsture 
Prøv en kort tur i godt selskab. 

I godt selskab kan du gå længere end du tror, og du vil opleve, at selv i din nærmeste 
omegn er der listige stier og interessante steder, du ikke kender. Tag blot travetøjet på og 
mød op på stationen, ogse efter en flok glade mennesker med rygsæk ! Tilmelding er ikke 
nødvendig, og du behøver ikke at være medlem.  
Alle ture begynder kl. 19.00, starter og slutter samme sted. Turene varer 2 – 2½ time og 
længden er 6 – 8 km. Vi holder en lille pause undervejs, så tag lidt forfriskning og noget at 
sidde på med. Pris: 5 kr. for medlemmer og 10 kr. for ikke medlemmer. 
Leder: Turlederens navn og tlf.nr. er angivet i parentes.  
 
7/5:  Nærum st.  Jægersborg Hegn og Bøllemosen.(Per Krønert, 4566 1219) 
14/5:  Rungsted st.  Slotshaven, Kirken, Aboretet, Folehaveskoven. 
  (Ole Seindal, 4585 2003) 
21/5:  Østerport st.  Holmens og Garnisons Kirkegårde, Classens Have, Brumleby. 
  (Jytte Kreiborg, 3644 6642). 
28/5:  Holte st.  Vaserne. (Jan Krønert, 4541 2026) 
4/6:  Skovbrynet st.  De 7 søer. (Ronny Honoré, 3927 3920)  
11/6:  Lyngby st.  Sorgenfri Slotspark. (Søren P. Petersen, 2627 4289) 
18/6:  Holte st.  Geelskov og Kirkeskoven. (Per Krønert, 4566 1219) 
25/6:  Charlottenlund st. Charlottenlund Fort og Slot. (Ronny Honnoré, 3927 3920) 
2/7:  Farum st.  Nørreskoven ved Furesøen. (Kirsten Nykjær Kragh, 4586 2619) 

Charlottenlund - tur 30/3 
Illustration: Erik Bay 
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Øvrige ture 
Lørdag 10/5: Pinsenattur (natten mellem 
lørdag og søndag) 
Vi mødes på Lyngby station  og går langs 
Lyngby sø, gennem slotsparken og langs 
Mølleåen . Evt. hører vi nattergalen synge. 
Gennem Dyrehaven når vi ud til sundet, hvor vi 
håber at se pinsesolen danse. I år står den op ca. 
kl. 05.05. De der har lyst fortsætter til Peter 
Liep hvor vi slutter af med  morgenkaffe  
Tur: Ca. 12 km. Fra: Lyngby Station kl. 00.30. 
Til: Klampenborg Station ca. kl. 06.30. Pris: 10 
kr. ikke-medlemmer 20 kr. Husk: Drikke, varm 
påklædning og regntøj. Leder: Tage Jensen, 
3969 3300. 

 
Mandag 12/5 (2. Pinsedag): Havne-rundfart 
– til fods.  II.  Syd 
Fra Dybbølsbro st. går vi forbi Fisketorvet og 
nordpå ad .Havnestien med den flotte udsigt. 
Under Langebro, forbi den Sorte Diamant, over 
Knippelsbro til Chr. Havn. Efter et kig på 
Christianskirken, går vi langs de stemningsfulde 
kanaler mod syd til det spændende område ved 
Islands Brygge.  Efter en pause ved ”Pinen” går 
vi en tur  på landet, og ser på det helt specielle 
område ”Nokken”. Tilbage over den ”næsten” 
nye gangbro til Fisketorvet. 
Tur: ca. 9 km. Fra: Dybbølsbro st. kl. 10.30. 
Til: Dybbølsbro st. kl. 14.30. Pris: 10 kr., ikke 
medlemmer 20 kr. Leder: Ole Seindal, 
4585 2003. 

 
 
 
 

Søndag, 18/5: Dyrehavens Vandrere 
Vi går langs Galopbanen og søerne videre til 
Ermelunden , hvor vi holder pause. På hjemve-
jen standser vi ved Kirsten Piils Kilde og hører 
Vandringsmandens prolog i ”Sanct Hansaften-
Spil” af den romantiske digter Adam Oehlen-
schläger. 
Tur: ca. 9 km. Fra: Klampenborg st. kl. 14.00. 
Til: Klampenborg st. Pris: Medlemmer 10 kr., 
ikke medlemmer 20 kr. Leder: Jonna Kjær,  
mobil før og under tur 2943 5416. 
 
Søndag 18/5: Fra Husum til Skovlunde 
Langs Vestvolden til Vestskoven omkring Vis-
singestenen (Sjællands største sten), Oksbjerget 
og Herstedhøje. Over Risby mark til Skovlunde 
Tur: ca. 20 km. Fra: Husum st. kl. 9.00. Til: 
Skovlunde st. ca. kl.15.00. Pris: 10 kr. gæster 
20 kr. Leder: Erik Bay 3967 5640. 
 
Onsdag 21/5: Heldagstur til Lund med kort 
rundtur i Malmø´s ældste del 
Mødested under uret KBH, fælles klippekort (5 
pers. 162 kr. pr person), individuelt 202 kr. (48 
tim). I Lund skal vi bl.a. se Universitetet, Dom-
kirken, og museet ”Kulturen” (entre 35 sv. kr.). 
Det anbefales at spise på Akademiske Förenin-
gen – god mad til meget rimelig pris. 
Tur: ca. 4 km. Fra: København H., under uret 
kl. 8.45, togafgang kl. 9.03. Retur fra: Malmø 
st. kl. ca. 16. (ank. Kbh. ca. 16.40) Pris: 10 kr. 
ikke medlemmer kr. 20. Leder: Jytte Kreiborg, 
3644 6642 
 
Søndag, 25/5: Med Malmø-Lund Vandrerne 
på tur i Lyngby 
Sammen med Malmø-Lund Vandrerne går vi fra 
Lyngby st. ad Prinsessestien til Frederiksdal 
slot, herfra videre til Hjortholm (her holdes fro-
kostpause). Efter frokosten går vi rundt om Sto-
re Hulsø og Lille Hulsø i Frederiksdal Skov og 
videre til Sophienholm, hvor vi holder kaffe-
pause (medbragt eller cafe-kaffe f.egen reg-
ning). Vi fortsætter gennem Åmosen tilbage til 
Lyngby. Undervejs vil Jytte Kreiborg fortælle 
om bygninger, parkanlæg og livet på landste-
derne. 
Tur: ca. 12 km. Fra: Lyngby st. kl. 11.00. Til: 
Lyngby st. kl. ca. 17.00. Pris: Gratis. Ledere: 
Jytte Kreiborg, 3644 6642 og Ronny Honore, 
3927 3920. 
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Søndag, 25/5: Rude Skov i forårsklæder 
Rude Skov er ikke bare en skøn skov. Det er 
den også, men den gemmer også en masse kul-
turminder som sporene efter Biskop Svanes 
fiskeriindustri og steder hvortil der er knyttet 
mystiske historier. Dette skal vi se og høre om 
på denne tur. 
Tur: 19 km. Start: Holte st. kl. 10:00. Slut: 
Holte st. ca. kl. 16:00. Pris: 10 kr., gæster 20 kr. 
Leder: Søren P. Petersen 2627 4289. 
 
Tirsdag, 27/5: Motion uden recept, Sorgenfri 
Slotspark 
Kom og gå med på en lille tur. Vi går langsomt, 
så vi både har tid til at se, hvad vi går forbi og 
til at tale sammen i et hyggeligt samvær. Turen 
vil være velegnet for type 2 Diabetes, og andre 
som har lyst til at gå en kort tur. 
Tur: 3 – 4 km. Fra: Sorgenfri st. kl. 14.00. Til: 
Sorgenfri st. kl. 16.00. Pris: 5 kr., ikke med-
lemmer 10 kr. Leder: Birgit Ahnfeldt-
Mollerup, 3967 0751. 
 
Søndag, 8/6: Dyrehavens Vandrere 
Hvis vejret er dejligt (ellers bliver vi inde i Dy-
rehaven), går vi ad stien ude ved Øresund til 
Strandmøllekroen og hjem gennem Hvidtjørne-
sletten, som forhåbentlig endnu ikke er afblom-
stret.  
Tur: ca. 9 km. Fra: Klampenborg st. kl. 14.00. 
Til: Klampenborg st. Pris: Medlemmer 10 kr., 
ikke medlemmer 20 kr. Leder: Jonna Kjær,  
mobil før og under tur 2943 5416. 

 

Tirsdag, 10/6: Motion uden recept - Lyngby 
Åmose 
Kom og gå med på en lille tur. Vi går langsomt, 
så vi både har tid til at se hvad vi går forbi og til 
at tale sammen i et hyggeligt samvær. Turen vil 
være velegnet for type  2 diabetes og andre som 
har lyst til at gå en kort tur. 
Tur: 3 – 4 km. Fra: Sorgenfri st. kl. 14.00. Til: 
Sorgenfri st. kl. 16.00. Pris: 5 kr. for medlem-
mer, 10 kr. for ikke medlemmer.. Leder: Birgit 
Ahnfeldt-Mollerup, 3967 0751  
 
Søndag, 15/6: Æbelholt – Klostertur 2 af 4 
Ved fejring af helgen, Skt. Vilhelm byder 
Æbelholt middelaldermarked på bueskydning, 
middelaldergøgl, ringdans, mv. Æbelholt fore-
tager omvisninger på klostermuseum og evt. 
klosterruin. Besøget på Æbelholt foretages som 
rundtursvandring fra og til Hillerød st. 
Tur: Ca. 8 km (ud), ca. 8 km (hjem). Fra: Hil-
lerød st. kl. 10.00, kiosk. Til: Hillerød st. Pris 
vandring: Medlemmer 10 kr., ikke medlemmer 
20 kr. Entre Æbelholt: 65-70 kr. Leder: Kar-
sten R. Hansen, 3020 0256, krh@kretahusnet.dk 
 
Onsdag, 18/6: Byvandring på Østerbro, fra 
Østerport til Brumleby 
Emner som pest og kolera, Englandskrige og 
guldaldermiljøer tages op på turen, der bl.a. går 
til Holmens og Garnisons Kirkegårde, Classens 
Have, Rosenvænget og Lægeforeningens Boli-
ger, (Brumleby). 
Tur: ca 3 km. Fra: Østerport st. kl. 10.00 Til: 
Brumleby ca. kl. 13.00. Pris: 10 kr., ikke med-
lemmer 20 kr. Leder: Jytte Kreiborg, 
3644 6642. 
 
Lørdag, 21/6: Natur og kunst ved Geelskov 
Turen går langs Søllerød Sø og rundt om Geel-
skov, hvor vi slutter nær Virum st. med besøg 
hos billedkunstner Birgitte Sandvik, 
www.birgittesandvik.dk. Vi ser hendes værk-
sted og galleri og hun fortæller lidt om sit arbej-
de. 
Tur: 8 – 9 km. Fra: Virum st. kl. 13.00. Til: 
Virum st. kl. ca. 16.00. Pris: 5 kr., ikke med-
lemmer 10 kr. Leder: Birgit Højmark, 
2030 5163. 
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Søndag, 22/6: Byvandring i Helsingør 
Vi går igennem den gamle bydel, og ser på de 
smukke gamle huse. Vi fornemmer det nære 
forhold til Øresund og dens puls af aktivitet, 
som ikke siden tidernes morgen, har sluppet 
byen. 
Tur: 8 – 10 km. Fra: Helsingør st., forpladsen 
kl. 11.00. Til: samme sted. Pris: 10 kr., ikke 
medlemmer 20 kr. Ledere: Jan Krønert, 4541 
2026 og Per Krønert, 4566 1219 
 

Søndag, 22/6: Rigmandspalæer i Guldalde-
ren 
Rask tur i den flotte ”natur” mellem Bagsværd 
og Vedbæk med kulturindslag. Vi kommer forbi 
Aldershvile, Frederiksdal slot, Hjortholm, Næs-
seslottet, Dronninggård Allés baghaver, Frede-

rikslund, Bethlehem, Aggershvile, Roligheden 
og Enrum. 
Tur: 30 km. Start: Bagsværd st. kl. 9:00. Slut: 
Vedbæk st. ca. kl. 17:00. Pris: 10 kr., gæster 20 
kr. Leder: Søren P. Petersen 2627 4289. 
 

Mandag, 23/6: Sct. Hansaften 
Vi går fra Sorgenfri St. til Hjort-
holm/Frederksdal, hvor vi nyder vor medbragte 
mad og drikke. Turen tilbage går forbi Sophien-
holm og Åmosen. Der plejer at være et arran-
gement ved Sorgenfri Kirke med mulighed for 
at købe kaffe, se bål m.m. Dette vides ikke i 
skrivende stund. 
Tur: ca. 9 km. Fra: Sorgenfri St. kl. 17.00. Til: 
Sorgenfri Kirke (stationen ligger ca. 4. min 
gang fra kirken). Pris: Medl. 10 kr., ikke medl. 
20 kr. Leder: Ronny Honore, 3927 3920. 

 
 

Kommende arrangementer 
.
Lørdag, 16/8: Maraton på og omkring Ru-
dersdalRuten 
RudersdalRuten blev åbnet september 2006 med 
henblik på at vise Rudersdal Kommunes perler 
frem og naturligvis også for at få folk ud at gå, 
løbe m.m. Der udvikles til stadighed nye til-
lægsruter til RR forbi historiske og andre stjer-
ner, således at vi kan gå nye spændende spor, 
hver gang RR er på programmet. 
Rudersdal Kommune har spurgt DVL om at 
opbygge en årlig vandrebegivenhed på RR. 
Samtidig har flere af vores vandrere efterspurgt 
en anden årlig maraton sidst på sommeren. (Den 
første er i april.) Vi håber, at mange bakker op 
om forsøget, således at vi kan starte en tradition 
for to velbesøgte maratons i vores område. Vi 
tager det afslappet, og der er flere muligheder 
for at gå fra undervejs, hvis man har en dårlig 
dag. 
Tur: 43 km. Start: Holte st. kl. 8:00. Slut: Hol-
te st. ca. kl. 19:00. Pris: 10 kr., gæster 20 kr. 
Leder: Karsten R. Hansen 3020 0256 og Søren 
P. Petersen 2627 4289. 

Hyttetur til Norge for de erfarne 

Med base i en lille hytte tager vi ture ud i fjel-
det. 
Terrænet er meget varierende. Vandreturene vil 
gå på stier, hvor der ofte er store sten og stejle 
skrænter. Turenes længde varierer fra 6 til 8-9 
timer, alt efter vind og vejr. Det er et krav, at du 
er i god form. 
Hytten ligger i trægrænsen 950 moh og ca. 30 
km fra Fagernes. I hytten er der 6 sovepladser, 
men vi supplerer antallet af sovepladser op med 
telte efter behov. Der er to gammeldags das ved 
hytten. Vand skal hentes ca. 3 km fra hytten, 
hvor også den personlige hygiejne foretages.  
Foruden dine personlige ting skal du skal selv 
medbringe vandbeholder, drikkevarer til midda-
gene, sovepose og liggeunderlag. 
Hvis du er interesseret, så kontakt os. Vi har 
tænkt os at holde et informations- og planlæg-
ningsmøde d. 20/4, hvor vi fortæller lidt om 
stedet og planlægger kørsel og opgaver. 
Transport: Selvkørende eller samkørsel.  
Fra lørdag 2/8 til lørdag 9/8. 
Prisen: 800 kr., der dækker mad og hytteleje. 
Turleder: Erik Bay 3967 5640 og Søren P. Pe-
tersen 2627 4289/SorenPPetersen@dbmail.dk 

 

Illustrationer: Erik Bay 
Hold øje med vores hjemmeside: 
www.dvl-lyngby.dk 


