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Generalforsamling Tirsdag 23/3 kl. 19:00 i Fuglevad Vandmølle 
 

Lørdags- og 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, og se efter en flok glade mennesker med rygsæk! 
Tilmelding er ikke nødvendig, og du behøver ikke at være medlem.  
Turene varer 2 - 2½ time, og længden er 6 - 8 km. Vi holder en lille pause undervejs, så tag 
lidt forfriskning med og noget at sidde på. Pris: 5 kr. for medlemmer og 10 kr. for gæster. 
Leder: Turlederens navn og tlf.nr. er angivet i parentes. 
 
Lørdagsture begynder kl. 14.00, starter og slutter samme sted. 
6/3: Skovbrynet st. Aldershvile (Ronny Honore, 3927 3920) 
13/3: Vedbæk st. Rundt i Vedbæk (Per Krønert, 4566 1219) 
20/3: Helsingør st. Rundtur i Helsingør (Jan Krønert, 4541 2026) 
27/3: Lyngby st. til Brede (Ronny Honore, 3927 3920) 
3/4: Hillerød st. Præstevangen (Søren P. Petersen, 4542 4289) 
10/4: Humlebæk st. Hav, havn skov og sø – ”Årstidstur” (Ole Seindal, 4585 2003) 
17/4: Nærum st. Gennem skoven til Rådvad (Bent Rasmussen, 4588 3665) 
24/4: Sorgenfri st. ”Lagkagetur” Tag selv kaffe med (Ronny Honore, 3927 3920) 
 
Ondagsture begynder kl. 19.00, starter og slutter samme sted. 
28/4: Holte st. Holtes omegn (Kirsten Kragh, 2982 2619 ) 
5/5: Lyngby st. til Sophienholm (Ronny Honore, 3927 3920) 
 

Fortunfortet 

Se fler-generationsture 6/3, 

27/3 og 11/4. 

Illustrationer af Erik Bay 
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Øvrige ture 
 
Lørdag, 6/3: Oldtidstur, Fler-generationstur 
Vi skal ud at opleve, at HER boede tip-tip-..-tip-
oldeforældrene i gamle dage. Vi vandrer til 
bronzealderhøjen ved Hvidegård, gennem Er-
melunden til bålpladsen ved Skovriderdam, 
hvor vi spiser. Vi vandrer gennem tunneldalen 
til den tilkastede befæstningskanal. Hvis bilen 
holder ved Statoil-tanken, er der mulighed for at 
gå fra her. Gruppen i øvrigt går frem til Nør-
gaardsvej Station (Nærumbanen, ”Grisen”). De 
seje tager turen frem til Lyngby Station. Med-
bring vind- og vandtæt overtøj, aldrig nyt fod-
tøj, krus, teske, vanddunk og madpakke. Børne-
ne får et diplom. Tur: 4,3 km. Fra: Statoil-
tanken, Lyngbygårdsvej 138, kl. 10.30 (bus 183, 
190, 150 S, 388). Til: Lyngby st. Pris: Med-
lemmer 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Ledere: 
Erik Bay, 3967 5640 og Birgitte Borgen Mar-
cussen, 3211 0186. 
 
Søndag, 7/3: Frederik II´s kanal ved Hillerød 
Vi følger Frederik den andens kanal så godt det 
kan lade sig 
gøre. Kanalen 
blev anlagt for 
at føre vand til 
fontænen i 
Barokhaven og 
til Slotssøen. 
Turen kommer 
til at gå gennem 
tykt og tyndt. Tag godt fodtøj på. Mulighed for 
at gå fra efter ca. 12 km, ved Gribsø Trinbræt. 
Derefter fortsættes mod Hillerød gennem Sten-
holt Indelukke og Barokhaven. Tur: ca. 23 km. 
Fra: Hillerød st. kl. 9.00. Til: Hillerød st. kl. ? 
Pris: medlemmer 10 kr. ikke-medlemmer 20 kr. 
Leder: Erik Bay, 3967 5640. 
 
Lørdag, 13/3: ”Natur og kunst ved Valby 
Bakke” 
Vi besøger området ved Vestre Kirkegård og en 
af byens ukendte små oaser, Brygger Jacobsens 
have på Carlsberg. Vi slutter turen med et besøg 
hos Susan Lüth Hedegaard, www.susanluth.com 
og ser hendes spændende malerier. Tur: ca. 10 
km. Fra: Enghave St. kl. 13.00. Til: Enghave 
St. kl. ca. 16.00. Pris: Medlemmer 10 kr., ikke-
medlemmer 20 kr. Leder: Birgit Højmark, 
2030 5163. 

 
Tirsdag, 16/3: GÅTUR - Prinsessestien-
Lyngby 
Kom og gå med på en lille tur i et roligt tempo, 
hvor alle kan være med. Vi hygger os og holder 
en lille pause undervejs. Tur:ca.3 km. Fra: 
Nordre Vandmølle, Lyngby Hovedgade, overfor 
Lyngby Kirke, kl.14.00. Til: Nordre Vandmølle 
kl.16.00. Pris: 5 kr., ikke-medlemmer 10.kr. 
Leder: Birgit Ahnfeldt-Mollerup, 3967 0751. 
 
Onsdag, 17/3: Vandring langs tidligere vold- 
og vandlinjer i middelalderens København 
Vi går ad Vester Voldgade til Stormgade, som 
først blev skabt ved opfyldning efter stormen på 
København i 1659 og fik navnet p.g.a. sven-
skernes gennembrud her. Derfra langs Frede-
riksholms Kanal til Prinsens Palæ, nuværende 
Nationalmuseum, rundt om Slotsholmen til 
Christian IV´ s Bryghus, oprindelig en del af et 
forsvarsværk, så til Tøjhushavnen hvorefter vi 
slutter på Tøjhuset, nuværende Tøjhusmuseum. 
(Gratis adgang til begge museer). Tur: Ca. 3 
km. Fra: Hovedindgangen til Københavns Råd-
hus kl. 10.00. Til: Tøjhusmuseet kl. 13.00. Pris: 
Medlemmer 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Le-
der: Jytte Kreiborg, 3644 6642. 
 
Søndag, 21/3: Fire søer, to parker, en mose 
og en å 
Langs Vejlesø og gennem Kollelev Mose til 
Furesøparken med flot udsigt. Vi ser Danmarks 
mindste ”borgruin”, i Frederiksdal krydser vi 
Mølleåen og når frem til Sophienholm med 
smuk park dir. til Bagsværd Sø. Langs Lyngby 
Sø og gennem Folkeparken når vi frem til Sor-
genfri Station. Tur: 10 km. Fra: Holte st. kl. 
10.00. Til: Sorgenfri st. kl. 13.30. Pris: 10 kr., 
ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Ole Seindal, 
4585 2003. 
 
Lørdag den 27/3. Fortunfortet  
Fler-generationstur 
Vi vandrer over Dyrehavegårds marker frem 
mod Fortunen. Derefter går vi ind i Dyrehaven 
til Fortunfortet. Vi får låst op, så vi kan udfor-
ske fortet med lommelygter. Derefter udforsk-
ning af fortets ydre rammer med de voksne som 
sikkerhedsvagter. Vi samler op på børnenes 
fantasier om, hvad de har set og hørt!  Videre 
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vandring frem til Helsingør-motorvejen til stop-
pestedet Rævehøjvej, DTU, (150 S, 300S), men 
vi kan også fortsætte ad DTU´s løberute frem til 
udgangspunktet ved Statoil-tanken. Børnene får 
et diplom. 
Medbring vind- og vandtæt overtøj, aldrig nyt 
fodtøj, krus, teske, vanddrikkeflaske og mad-
pakke, samt lommelygte. Tur: 4,8 km. Fra: 
Statoil-tanken, Lyngbygårdsvej 138, Lyngby, 
Kl. 10,30 (bus 183, 190, 150 S, 388). 
Til: Statoil-tanken, Lyngbygårdsvej 138. Pris: 
Medlemmer 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. 
Ledere: Erik Bay, 3967 5640 og Birgitte Bor-
gen Marcussen, 3211 0186. 
 
Søndag, 28/3: Skove og landskab mellem Hil-
lerød og Holte 
Dette er en lang tur i frisk tempo og en god 
chance til at træne til DVL-maraton. Ruten fører 
os igennem Store Dyrehave, Tokkekøb Hegn, 
Ravnsholt, Bistrup og langs Furesøen. Under-
vejs er der masser af kulturhistoriske seværdig-
heder, indrammet af skov og åbent land med 
flotte udsigter. Tur: ca. 32 km. Fra: Hillerød st. 
kl. 9.00. Til: Holte st. ca. kl. 17.00. Pris: 10 kr., 
ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Søren P. Peter-
sen, 4542 4289 / 2627 4289. 
 
Lørdag, 10/4: - Årstids-tur - Forår i Humle-
bæk 
Vi vil gå samme tur på de 4 årstider! På denne 
vandretur i Humlebæk-området oplever vi for-
året folde sig ud i mark, skov, sø og hav. Masser 
af havluft og flotte udsigter fra bl.a. Humlebæk 
Havn. Tur: 7 km. Fra: Humlebæk st. kl. 14.00. 
Til: Humlebæk st. kl. 16.00. Pris: 5 kr., ikke-
medlemmer 10 kr. Leder: Ole Seindal, 
4585 2003. 
 
Søndag den 11/4: Mølletur til Frilandsmuseet 
Fler-generationstur 
Vi vandrer fra Brede frem til vandmøllen på 
Frilandsmuseet, hvor vi spiser oppe ved mølle-
dammen. Vi vil sidde parat kl. 11, hvor sluserne 
åbnes og sender kaskader af vand hen over møl-
lehjulet, der så sættes i gang. Derefter leger vi 
lidt ved åløbet. Ved den hollandske mølle skal 
vi løbe om kap og senere skal vi se på stubmøl-
len. Vandreturen gennem Sorgenfri Slotspark 
bliver flot med kig ind til det kongelige slot. Vi 
finder alle tiders skrænt og boltrer os. I Lyngby 
snor vi os gennem byen, så vi undgår biltrafik. 
Børnene får et diplom. Medbring vind- og vand-

tæt overtøj, aldrig nyt fodtøj, krus, teske, vand-
drikkeflaske og madpakke. Tur: 4,5 km. Fra: 
Brede st. kl. 9.45. Til/slut: Lyngby st. Pris: 
Medlemmer 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Le-
dere: Erik Bay, 3967 5640 og Birgitte Borgen 
Marcussen, 3211 0186. 
 
Onsdag, 14/4: Tur på Christianshavn 
Vi ser på gammel og ny arkitektur og hører 
gamle og nye historier. Besøger Christianskir-
ken og mange gårde (nogle fra Christian IV´s 
tid), Gammel Dok, hører om tugthus og kvinde-
fængsel, beser den nyrestaurerede Vor Frelsers 
Kirke og slutter ved det tidligere Søkvæsthus 
med Orlogsmuseet. (Gratis adgang). Tur: Ca.4 
km. Fra: Metroen på Christianshavns Torv kl. 
10.00. Til: Orlogsmuseet kl. 13.00. Pris: Med-
lemmer 10 kr, ikke-medlemmer 20 kr. Leder: 
Jytte Kreiborg, 3644 6642. 
 
Søndag, 18/4: Fra Lyngby til Skodsborg 
Turen i dag går igennem Mølleådalen mod 
Skodsborg. Langs Mølleåen og gennem Jægers-
borg Hegn oplever vi foråret. Tur: 18 km. Fra: 
Lyngby st. kl. 10.00. Til: Skodsborg st. Pris: 
Medlemmer 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Le-
dere: Jan Krønert, 4541 2026 og Per Krønert, 
4566 1219. 
 
Tirsdag, 20/4: GÅTUR, Frilandsmuseet 
Kom og gå med på en lille tur i et roligt tempo, 
hvor alle kan være med. Vi hygger os og holder 
en lille pause undervejs. Tur.ca.3 km. Fra: Ho-
vedindgangen Frilandsmuseet, Kongevejen i 
Lyngby kl.14.00. Til: Hovedindgangen, 
kl.16.00. Pris: 5 Kr., ikke-medlemmer 10 kr. 
Leder: Birgit Ahnfeldt-Mollerup, 3967 0751. 
 
Søndag, 25/4: Nivå teglværk og Nivaagaards 

Malerisamling 
Vi starter med at 
vandre i det gamle 
teglværksområde, lidt 
i Lave skov, på 
stranden og ender på 
Nivaagaards 
malerisamling, hvor 
der efter 

hjemmesidens info skulle være en udstilling af 
Haugen Sørensen. Entre:60/50 (helst lige pen-
ge). I cafeen er der mulighed for at købe kaffe 
og kage fra kr. 38,- (pris 2009). Man kan gå fra 
ved Nivaagaard, hvis man ikke ønsker at se ud-
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stillingen. Husk lidt mad og drikke og siddeun-
derlag. Tur: ca. 7 km. Fra: Nivå st. kl. 11.25, 
fra: Hellerup kl. 11.00 (tjek tiderne - der kan 
være ændringer). Til: Nivå st. kl.? Pris: med-
lemmer 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Leder: 
Ronny Honore, 3927 3920. 
 
Fredag, 30/4 (St. Bededag): Tag ”Tegne-
blokken” med 
Tematur hvor vi vil prøve at nedfælde vore ind-
tryk på tegneblokken. Jeg vil hjælpe undervejs. 
Både for øvede og nybegynder. Turens længde 
er ikke fastlagt, vi skal fordybe os. Tur: ? Fra: 
Klampenborg st. kl. 9.00. Til: Klampenborg st. 
(kommer an på vejret). Pris: Medlemmer 10 kr, 
ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Erik Bay, 
3967 5640. 
 
Søndag, 9/5: Hillerød og Gribskov 
- sammen med Malmö-Lund Vandrerne 
Den 9. maj genmøder vi vores svenske vandre-
venner fra Malmø Lund Vandrerne (MLV). 
Vandrerne fra MLV kommer med tog til Hille-
rød st., hvor vi mødes kl. 10:00 ved kiosken. 
Først går turen til Frederiksborg Slot med ba-
rokhaven og Badstueslottet. Herfra går vi gen-
nem Gribskov til Enghavehuset, hvor vi har en 

lille overraskelse til jer. Vores rute gennem 
Gribskov går delvis gennem terrænet. 
Bemærk: Turen er kun for medlemmer, og der 
er begrænset deltagerantal. 
Tilmelding nødvendig til Erik Bay, 3967 5640 
eller ErikBay1@gmail.com. 
Bemærk: Der kan forekomme ændringer. Følg 
med i vores turfoldere eller på vores hjemme-
side www.dvl-lyngby.dk/ture/. Tur: I alt ca. 18 
km. Pris: Gratis. Start: Hillerød st. kl. 10:00. 
Slut: Gribskov trb. kl. 16:45. Turledere: Jytte 
Kreiborg og Søren P. Petersen. 
 
Søndag, 9/5: Gribskov ved Gribsø 
- mød Malmö-Lund Vandrerne 
En alternativ tur. Vi mødes på Gribsø trinbræt 
klokken 14:00 og går gennem Gribskov til 
Grillpladsen Toggerup Kilde, hvor vi møder 
svenskerne, og dem der er med på den lange tur. 
Retur til Gribsø trinbræt klokken 16:15. Tur: 
ca. 8 km. Start: Gribsø trinbræt kl. 14:00. Slut: 
Gribsø trinbræt kl. 16:45. 
Bemærk: Turen er kun for medlemmer. Be-
grænset antal. Tilmelding er nødvendigt til Erik 
Bay, 3967 5640 eller e-mail: 
erikbay1@gmail.com. Pris: Gratis. Turleder: 
Karsten Hansen.  

 

Særlige meddelelser 

 

Fler-generationsture 
Ny type ture i Lyngby afdeling. Se turene 6/3, 

27/3 og 11/4. (se ovenfor) 

”Fler-generationsture” henvender sig til voksne, 
der skal på tur med børn. Turene er typisk på 4-
5 km og går til områder i Lyngby, der byder på 
oplevelser af natur og kulturhistorie. Undervejs 
gør vi holdt ved steder, der er en sjov udfordring 
til børnenes kropslige udfoldelser. Vi mødes 
ved en station eller tæt ved et stoppested for 
offentlige transportmidler. 
 
Dyrehavens Vandrere 
Holder pause i marts og april 2010. 

Jonna Kjær, der er turleder for Dyrehavens 
Vandrere, var så uheldig at falde og brække det 
ene ben lige før jul. Derfor er det desværre nød-
vendigt, at lade disse ture udgå i marts og april. 
Jonna glæder sig til at genoptage turene, og hun 
håber snart at være ”kampklar” igen. 

Englandssrejse, omkring 20/9 2010 
Septemberrejse til London med heldagsudflug-
ter til Oxford, Brighton og Greenwich. 7 dage, 6 
nætter på centralt beliggende hotel i London. Vi 
skal naturligvis nyde nogle af Londons mindre 
kendte områder og se på arkitektur m.v. men 
også vandre blandt gamle colleges i Oxford, se 
nogle af de lokaliteter vi kender fra serien om 
"Inspector Morse" og besøge den botaniske ha-
ve. I Brighton beser vi det fantastiske bygnings-
værk "The Royal Pavilion" og vandrer langs 
vandet, i Greenwich er det bl.a. op ad bakke til 
observatoriet og evt. til marked i byen. Ved 14 
deltagere er den anslåede pris kr. 6.700 for delt 
to-sengsværelse, kr. 8.500 for eneværelse. (Der 
er bad og toilet på alle værelser). Prisen inklu-
derer fly København/London, hotel, morgen-
mad, alle transporter og entreer. Turleder: Jytte 
Kreiborg, 3644 6642. Lyngby afdeling. 
Hurtig tilmelding anbefales

 


