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• Samsøtur 

• Viby- og Trekroner holdet på cykeltur 

• Tirsdagsholdet fra Roskilde på cykeltur 

• Jyllinge holdet på cykeltur 
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• Cykelture med ukrainere 

• Supercykelstien Roskilderuten C75 
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Cykeltur med formiddags cykelholdene på Samsø  
 

To af Formiddagscykelholdene havde en tid talt om at lave en fælles flere dages-tur med en eller 
to overnatninger lidt længere borte end i det sædvanlige nærområde. Valget faldt på Samsø. 
 
14 friske cyklister landede i Ballen Havn, og vi cyklede til Pillemark Gl. Skole, hvor vi fik vores 
værelser. 
 

 
 

Så startede dagens cykeltur                                       og vi havde madpakker med og fandt Dyret, som vi besteg, 
og kunne nyde vores mad og den flotte udsigt. 
 
Derefter kørte vi mod Mårup Havn, og efter en forfriskning, cyklede vi til det flotte Langør ved 
Staunsfjorden. På hjemvejen så vi Samsøs flyveplads med de 2 internationale terminaler. 
 
På den hyggelige restaurant Kilo For Kilo, fik vi lækker aftensmad med hvide asparges og rejer og 
til hovedret havkat med nye Samsøkartofler. 
 



 

RoskildeCyklister 2022-2_v1.0 
 

Dagen efter cyklede vi til Besser Rev og derefter tilbage til Besser, hvor vi var oppe på 
udsigtspunktet. Hos Søster Sidevind kunne vi bestille en kartoffelmad, som havde været med i 
konkurrencen om Samsøs bedste kartoffelmad, og den smagte godt. 
 
Så cyklede vi til Kolby Kås og på Tante Tut og Onkel E. var der kaffe og jordbær/rabarberkage og 
udsigt til den gamle færgehavn. 
 
Vi hentede vores bagage og cyklede til færgen, og det havde været en dejlig tur med søde cyklister 
og en masse dejlige oplevelser. 

/Birthe B. 

Bilfri bymidte 
 

Den 12. marts 2020 havde bestyrelsen planlagt et møde med kommunalpolitikerne i Byens hus 

over emnet bilfri bymidte. Arrangementet blev aflyst på grund af Corona. 

Nu prøver vi igen. Formentlig bliver det kommende arrangement afholdt en dag i løbet af efteråret 

afhængigt af, hvornår oplægsholderen og politikerne har tid til at deltage. 

Tidligere direktør for Cyklistforbundet Jens E. Pedersen har bekræftet, at han gerne vil komme og 

holde oplæg om bilfri bymidte i Roskilde. Efter Jens har holdt sit oplæg, følger både spørgsmål til 

Jens og en debat mellem deltagerne. En debat, vi håber, kan fortsætte efter mødet. Et af de 

steder, vi ser frem til, at debatten fortsætter, er på Cyklistforbundet Roskilde afdelings åbne 

Facebook side. 

/Bjarne 

På cykeltur med ukrainske flygtninge  
 

I april måned modtog vi en mail fra Kultur og Idræt i Roskilde Kommune med en opfordring til at 

arrangere aktiviteter for ukrainske flygtninge i Roskilde.  

Vi talte om opfordringen på et medlemsmøde, og vi blev enige om at tilbyde to aften cykelture, en 

i slutningen af maj og en i begyndelsen af juni. Første tur skulle være i Boserup Skov og den anden 

tur skulle være rundt til nogle af Roskildes Kilder. Vi fik hjælp til annoncering af cykelturene af 

personale på Villa d’Este på Sankt Hans.  

Der var flygtninge, som vi talte med, da de var til sprogcafe, som viste interesse for vores 

cykelture. Men der kom ikke nogen de to dage, hvor vi havde planlagt cykeltur. Måske var 

udfordringen, at det var svært at skaffe barnestole til cyklerne. Måske var der bare alt for mange 

tilbud og for meget andet at tænke på. Vi har besluttet, at vi gerne vil tilbyde vores planlagte 

cykelture igen, hvis der skulle vise sig interesse for, at nogle gerne vil deltage.   

                     /Susanne  
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Giv en Cykel til en ukrainsk flygtning. 
 

 

 
Cyklistforbundet har sammen med 
Transportministeriet indgået et samarbejde 
om et cykel-hjælpeprojekt for ukrainske 
flygtninge.  
 
Doner en brugt cykel eller bliv formidler.  
 
Se mere på hjemmesiden www.givencykel.dk 
 

 

 

  

http://www.givencykel.dk/
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Resterende cykelture 2022 fra Stændertorvet i Roskilde 
 

 

 

Disse cykelture er åbne for alle.   

Læs mere på hjemmesiden www.cyklistforbundet.dk/roskilde under cykelture. 

 

 

Dato: Søndag d. 21-08-2022 

 

Hakkemosen 
 

 

Vi cykler til Hakkemosen i  Høje Taastrup 

og besøger Den Glemte Kæmpe, trolden 

Teddy Venlig. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Kurt 

 29 36 09 78 

kurt.taastrup@gmail.com 

Turlængde: Ca. 30 – 35 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Husk mad og drikke 

Web-link: hojetaastrup.dk/steder/ka

empen-i-hakkemose.html 

 

  

http://www.cyklistforbundet.dk/roskilde
http://hojetaastrup.dk/steder/kaempen-i-hakkemose.html
http://hojetaastrup.dk/steder/kaempen-i-hakkemose.html
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Dato: Søndag d. 04-09-2022 

 

Birthesminde 
 

 

I dag skal vi opl eve dyrevelfærd, og møde 

grise der har et luksusliv. Vi cykler til 

Birthesminde ved Arnakke nær Holbæk. 

Her er der en dejlig lille café og vi kan 

købe godt grisekød fra gårdbutikken. 

Hjemtur på cykel, eller med tog fra 

Vipperød. 

Tidspunkt: 10:00 – 17:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Benny 

 61 33 32 80 

bennybrostrupandersen2 

@gmail.com 

Turlængde: Ca. 55 km 

Hastighed: Ca. 15 – 20 km/t 

Medbring: Mad og drikke, penge til 

cafe, rejsekort eller 

lignende til toget. 

Web-link: www.birthesminde.dk/gaar

dbutik/ 

 

Dato: Søndag d. 04-12-2022 

 

Gløggtur 
 

 

Vi cykler en tur i nærheden af Roskilde og 

slutter af med gløgg og æbleskiver på en 

restaurant i eller ved Roskilde. 

Tidspunkt: 13:00 – 16:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Susanne 

 24 64 27 09 

susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 15 km 

Hastighed: Ca. 10 – 15 km/t 

Medbring: Penge til gløgg 

 

file:///E:/DCF/Bladet/2022/1/www.birthesminde.dk/gaardbutik/
file:///E:/DCF/Bladet/2022/1/www.birthesminde.dk/gaardbutik/
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Cykelture med Roskilde Tirsdagsholdet 
 

 

Tirsdag formiddag cykelholdet er nu fortsat i gang med den ottende cykelsæson med ture hver 

tirsdag kl. 10 fra Hestetorvet i Roskilde. 

I år har turene budt på både cykling og mindre gåture, her bl.a. labyrint sivbroen i Gundsømagle 

Sø. Ind imellem er der også budt på kaffe og kage hos turlederne.  

Sæsonen forventes at slutte i december med en julefrokost. Herom nærmere sidst på året. 

/John 
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Vibyholdets første år med cykelture. 
 

Torsdag kl. 10 i lige uger mødes deltagerne på Vibyholdet udenfor KulturCosmos 

.  

Cykelholdet er startet i denne sæson, den første tur var d. 10. marts. Der sendes en mail ud med 

en lille turbeskrivelse til cykelholdet før turen. Cykelturen er på ca. 25-30 km. Der holdes 

kaffepause og frokostpause undervejs, vi lægger vægt på både gode cykeloplevelser og socialt 

samvær. På turene har vi cyklet gennem mange små byer omkring Viby. En af turene gik gennem 

seks forskellige skove sydvest for Viby. Vi har cyklet på Skjoldungestien, Hedebostien og Køge Å 

Stien.  Vi har også været ved Karlstrup Kalkgrav. Der er rigtig mange gode turmål fra Viby, og vi 

tænker også, at vi kan køre med toget med cyklerne mod Roskilde eller mod Ringsted, hvis vi vil 

opleve steder længere væk. 

Vi glæder os til mange nye cykelture i fortsat hyggeligt selskab med deltagerne på holdet.  

/Susanne 

På cykeltur med Jyllingeholdet 
 

Jyllingeholdet cykler torsdag i lige uger. Der er 10 personer på cykelholdet. De fremmødte 

deltagere beslutter i fællesskab, hvor og hvor langt, der skal cykles. Der cykles ca. 30 kilometer 

mest i området omkring Jyllinge, Frederikssund og Gundsømagle. Torsdag d. 28. juli havde holdet 

en pragtfuld tur til Buresø i perfekt cykelvejr.                                                                                /Susanne 
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Trekronerholdets cykelture 

   
På cykeltur med Trekronerholdet, her til Lynghøjsøerne. 

Torsdag kl. 10 i ulige uger mødes glade og forventningsfulde cyklister til en cykeltur med start fra 

Cafe Korn i Trekroner. En turleder har planlagt en tur på ca. 30 km. Turene går ud i naturen, og 

undervejs holder vi en kaffepause og en frokostpause.  

Sæsonen startede d. 3. marts. Vi har været ved Gundsømagle Sø, ved Øm Jættestue, i Boserup 

Skov - Bognæs og Herslev Strand, på Fjordstien fra Holbæk til Roskilde, Panoramaruten rundt, på 

sø-tur til Trekroner Sø- Lynghøjsøerne - Himmelsøen og søen ved Roskilde Ring, i Gulddysseskoven 

og Jyllinge, i Nærheden samt i Vindinge – Tune - Snoldelev og Havdrup. 

Turene er blevet planlagt og ledet af seks forskellige turledere. På Trekronerholdet er der rigtig 

mange deltagere, som har lyst til på skift at stå for at være turleder.  

Vi ser frem til mange dejlige ture og hyggeligt samvær i sensommeren og efteråret. Vi plejer at 

holde vinterpause i januar og februar 

/Susanne 

 

 

Turene annonceres kun pr. mail. 

 

Hvis du er interesseret i disse ture kan du skrive til Bjarne ( roskilde@cyklistforbundet.dk ) og bede 

om at komme med på mailingliste for annonceringsmail om den kommende formiddagstur. 

  

mailto:roskilde@cyklistforbundet.dk


 

RoskildeCyklister 2022-2_v1.0 
 

Roskilderuten C75, den nye supercykelsti Roskilde-København. 
 

 

Den 23. marts 2022 blev den nye supercykelsti rute C75 ”Roskilderuten” til København indviet. Forløbet er 

Stændertorvet-Rådhuspladsen ad den kortets mulige vej.  

Det skete med en åbningsceremoni på Stændertorvet. Herfra var der karavanekørsel østover ad 

Københavnsvej og Roskildevej til Rådhuspladsen i København. Undervejs var der stop med forplejning, 

underholdning og taler i hver af de kommuner, som ruten går igennem. 

På Rådhuspladsen var der en markering af den kommende Tour de France (100 dage dertil), hvor anden 

etape vel som bekendt startede i Roskilde d. 2. juli. 

Roskilderuten C75 supplerer hermed den hidtidige supercykelsti, Albertslundruten C99 (Albertslund i 

Vestskoven nord for Ikea til Vesterport station). Sidstnævnte er noget kringlet, men er absolut den 

smukkeste, rolige og mest trafikfrie rute af de 2 muligheder. 

 

Læs mere her: 

Roskilderuten - Supercykelstier  http://supercykelstier.dk/rute/roskilderuten 

Albertslundruten - Supercykelstier  http://supercykelstier.dk/rute/albertslundruten 

/John 

 

 

Besøg og hold øje med afdelingens hjemmeside: 
www.cyklistforbundet.dk/roskilde 

Samt afdelingens Facebookside for medlemmer: 
www.facebook.com/groups/Roscyklistmedlem 

https://supercykelstier.dk/rute/roskilderuten/
http://supercykelstier.dk/rute/roskilderuten
https://supercykelstier.dk/rute/albertslundruten/
http://supercykelstier.dk/rute/albertslundruten
http://www.cyklistforbundet.dk/roskilde
http://www.facebook.com/groups/Roscyklistmedlem

