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Dansk Cyklist Forbund               
Favrskov afdelingen 
 
v/ Ebbe Nielsen, Spovevej 18 
8382 Hinnerup 
Tlf: 2662 8093 
 

CYKELTURE 2021 
 
Turene udgår alle fra SuperBrugsen Hinnerup, Storegade 7, mandage kl. 19:00. Vi mødes ved 
SuperBrugsen og kører i roligt tempo. Vi følger ruter uden for meget trafik. Der kan være 
strækninger med grusvej. Medbring gerne drikkevarer og forfriskninger. Vi holder gode pauser 
undervejs. 
 

Turledere: 
Ebbe: 26628093, Hanne 86986442, Birthe 21290809, Niels 21196940, Mogens 29716650,   
Jann 60141252. Ring endelig hvis du har spørgsmål. 
 

 
Mandag d. 26. april 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Niels Ebbesens (væltede) Eg. Cykeltur til den lysegrønne bøgeskov, hvor vi 
kommer til Niels Ebbesens væltede eg og vi ser den nyplantede eg.  
 
Mandag d. 3. maj 2021, kl. 19. (Gratis)   
Cykeltur til Dronning Dagmars kilde. Cykeltur til den ny udsprungne bøgeskov og til 
Dronning Dagmars kilde.  
 
Mandag d. 10. maj 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Himmerig- og Bærmoseskoven. Denne aften går turen til Himmerig- og 
Bærmoseskovene og vi kan måske nå at gå en tur rundt om Juldal sø. Vi kører også i den nye 
del af Himmerigskoven, der blev indviet 26. august 2017. 
 
Mandag d. 17. maj 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Kasted mose (nattergale tur). Denne aften cykler vi til Kasted mose, hvor der 
plejer at være god mulighed for at høre nattergalen. 
 
Mandag d. 24. maj 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur ad "Linen" til Frijsenborg. Denne aften kører vi ad "Linen" til Frijsenborg. Måske 
blomstrer de store rododendron ved slottet. Linen er grusvej på hele strækningen. 
 
Mandag d. 31. maj 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Skjød gadekær. Denne aften cykler vi til Skjød gadekær, hvor byen har gjort et 
stort arbejde for at lave et hyggeligt og smukt sted.  
 
Mandag d. 7. juni 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Todbjerg tårnet. Denne aften kører vi til Todbjerg tårnet, hvorfra der er en god 
og smuk udsigt. 
 
Mandag d. 14. juni 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Ristrup Gods og Mundelstrup St. Denne aften går turen til Ristrup gods og 
videre til Mundelstrup St. 
 
Mandag d. 21. juni 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Lisbjerg skov, - båltur. Denne aften holder vi Sankt Hans hos Inger og Kjeld, 
som har et dejligt sted i Lisbjerg skov. Der er bål og vi medbringer dej til snobrød. Medbring 
selv pølser e.lign. til brødet. 
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Mandag d. 28. juni 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Lading sø. Denne aften cykler vi til Lading sø og nyder den smukke udsigt over 
søen. 
 
Mandag d. 05. juli 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Voer Mølle og Favrskov gods. Denne aften kører vi via Lyngå til Voer mølle og 
videre forbi Favrskov gods. Vi ser det nye vandløb uden om søen. Indviet 17. nov. 2016. 
 
Mandag d. 12. juli 2021, kl. 19. (Gratis)   
Cykeltur til Borum Eshøj. Denne aften kører vi til Borum Eshøj, hvorfra der en god udsigt og 
der er flere gravhøje, hvori der er gjort berømte fund. Vi drikker kaffen ved bronzealder huset.    
 
Mandag d. 19. juli 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Kollerup mølle og -gods. Denne aften kører vi til Kollerup vandmølle og kører 
videre forbi Kollerup gods. 
 
Mandag d. 26. juli 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Hadbjerg og Selling. Denne aften kører vi en tur til Hadbjerg og Selling. 
 
Mandag d. 2. august 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Tobaksegen og Den store Skelsten. Denne aften går turen til Frijsenborg 
skoven hvor vi vil finde Tobaksegen og derefter køre til Den store Skelsten. På tilbagevejen 
kører vi gennem Tinning Mose. 
 
Mandag d. 09. august 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Markusminde og Skjoldelev. Denne aften kører vi en tur på de små veje i 
Markusminde og Skjoldelev. 
 
Mandag d. 16. august 2021, kl. 19. (Gratis)  
Cykeltur til Haraldslund og -mark. Denne aften går turen til Haraldslund og videre gennem 
skoven til Haraldsmark. Vi holder pause ved Naturværket på hjemvejen. 
 


