
Oplevelse og samvær gennem vandring 
det er sundt og det er sjovt 

 

 

 

 

 

Lørdagsture 
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 ikke-medlemmer. 

Leder: Turlederens navn og telefonnummer er angivet i sidste kolonne. 

 

Lørdagsture begynder kl. 14.00, starter og slutter samme sted. 

 

3/11: Farum st. Hvem var Peter Lassen? (Søren P. Petersen, 2627 4289.) 

10/11: Lyngby st.  Sophienholm.  (Ronny Honore, 2284 8099.) 

17/11: Valby st. Søndermarken, Frederiksberg Have og Sanne Nissens julestue. 

    (Birgitte Borgen Marcussen, 2964 5133.) 

24/11: Sorgenfri st. Lyngby Sø.  (Bent Rasmussen, 2168 9081.) 

1/12:  Gentofte st. Gentofte Sø.  (Ole Seindal, 2249 2507.) 

8/12:  Helsingør st. Helsingør. (Jan og Per Krønert, 4566 1219.) 

15/12:  Gentofte st. Bernstorffs Park plus gløgg og æbleskiver. 

    (Ronny Honore, 2284 8099.) 

22/12:  Holte st. Næsseslottet. (Marianne Ottesen, 4046 3354.) 

29/12:  Birkerød st. Dumpedalen.  (Søren P. Petersen, 2627 4289.) 

5/1:  Nærum st.  Jægersborg Hegn og Bøllemosen. (Jan og Per Krønert, 2337 7172.) 

Dansk Vandrelaug 

Lyngby Afdeling 

Illustrationer © 2012 Erik Bay 
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Øvrige ture og arrangementer 
Søndag, 4/11: Gurre Sø rundt 

Lad blot kong Valdemar ride, når vi må få lov at 

vandre rundt om den fredfyldte Gurre Sø. Tur: 

Ca. 20 km. Fra: Møldrup st. kl. 9.18 (afgang fra 

Hillerød st. 9.00). Til: Mørdrup st. kl. 15.56 (evt. 

16.56). Pris: 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Le-

dere: Erik Bay, 3013 9646 (mobil på turen), Bir-

gitte Borgen Marcussen, 2964 5133. 

 

Søndag, 11/11: Dyrehavens Vandrere 

Gå med på vore månedlige vandreture i den dej-

lige gamle dyrehave, hvor vi følger dyre - og 

plantelivet på skiftende årstider. Vi går forskelli-

ge ruter, således at vi får set alle de dejlige ste-

der. Vi holder en lille pause undervejs. Tur: 8-9 

km. Fra: Klampenborg st. kl. 14.10. Til: Klam-

penborg st. ca. 16.00. Pris: 10 kr., ikke-

medlemmer 20 kr. Leder: Bent Rasmussen, 

2168 9081. 

 

Søndag, 18/11: Nordsjællands skove: Konger-

nes Nordsjælland - Skodsborg- Hørsholm 

Det er ikke kun DVL, som har opdaget den fan-

tastiske skønhed i Nordsjællands landskab. Det 

havde kongerne længe før os. Vi følger sporet på 

Christian 7. og Frederik 7.´s opholdssteder i om-

rådet mellem Skodsborg og Hørsholm. Jægers-

borg Hegn, Trørød Hegn og Folehaven danner 

sammen med de åbne områder derimellem ram-

men om vores vandretur. Tur: 22 km. Fra: 

Skodsborg st. kl. 9.00. Til: Skodsborg st. kl. 

17.00. Pris: 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Le-

der: Søren P. Petersen, 2627 4289. 

 

Søndag, 18/11: Gennem Rude Skov og Høje 

Sandbjerg 

I Rude Skov er højdeforskellen stor efter danske 

normer. Fra Høje Sandbjerg (85 m.o.h.) kan man 

se Ven. På tilbageturen kommer vi forbi Søllerød 

Sø. Tur: 14-15 km. Fra: Holte st. (vandsiden) 

kl.12.00. Til: Holte st. kl. ? Pris: 10 kr., ikke-

medlemmer 20 kr. Leder: Marianne Ottesen, 

4046 3354. 

 

Søndag, 25/11: Furesø 

Vi følger søsiden op til Nørreskoven, hvor vi går 

på jagt efter Flådeegene og Danmarks højeste 

lærketræ. Tur: 12 km. Fra: Skovbrynet st. kl. 

9.55. Til: Skovbrynet st. ca. kl. 13.30. Pris: 10 

kr., ikke-medlemmer 20. kr. Leder: Erik Bay, 

3013 9646 (mobil på turen), Birgitte Borgen 

Marcussen, 2964 5133. 

 

Søndag, 2/12: Jul på Nordre Vandmølle 

Så er det jul igen, og vi starter med at gå til Bre-

de, hvor der bliver en kort pause. Efter pausen 
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går vi tilbage til Lyngby, og turen slutter ved 

Nordre Vandmølle, hvor der købes julegaver, 

gløgg, kaffe og kage. Tur: Ca. 8 km. Fra: Lyng-

by st. kl. 11.00. Til: Lyngby Vandmølle kl. ? 

Pris: 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Leder: 

Ronny Honore, 3927 3920. 

 

Tirsdag, 11/12: Planlægningsmøde 

Kom og vær med. På mødet planlægger vi Lyng-

by afdelings fremtidige ture, som skal med i ”Fri-

tidsliv”. Alle, som har lyst til at være med, evt. 

komme med gode ideer eller måske bare hilse på, 

er meget velkomne. Vi giver en kop kaffe. Sted: 

Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Lyngby. Tids-

punkt: kl. 19.00. Leder: Lyngby afd., 

3967 5640. 

 

Søndag, 16/12: Amager rundt - etape 1 af 3 

Vi nyder udsigten ud over Kastrup Havn, oplever 

stemningen ved Kastrupfortet, hører om Amager 

Strandpark og ser Operaen. Hastighed (start-

slut): Ca. 5,5-5,2 km/t. Fodtøj: Vandrestøvler el-

ler støvler. Tur: Ca. 21 km. Fra: Dragør Stati-

onsplads kl. 10. Til: Christianshavn st. ca. kl. 15. 

Pris: 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Kar-

sten R. Hansen, 3020 0256. 

 

Søndag, 16/12: Farum Sø rundt 

I rask tempo nyder vi vinternaturen rundt om Fa-

rum Sø og passerer Sortemosen og Farumgård. 

Vi holder en lille pause undervejs. Tur: Ca. 15 

km. Fra: Farum st. kl. 13.00. Til: Farum St. kl. 

ca. 17.00. Pris: 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. 

Leder: Birgit Højmark, 2030 5163. 

 

Søndag, 30/12: Rend og hop i Tisvilde Hegn 

Med udgangspunkt i projektet "Rend og hop" går 

vi gennem en del af Tisvilde Hegn. Undervejs 

stifter vi bl.a. kendskab med Røhl, der var man-

den, som i 1720´erne tæmmede sandflugten i 

Tisvilde Hegn, efter at den havde ødelagt to 

landsbyer. Vores tur går gennem dette fantastiske 

landskab med natur med klitter, udsigter og skov, 

som er skabt af en voldsom sandflugt og en vold-
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som mand. Tur: 22 km. Fra: Tisvildeleje st. kl. 

9.00. Til: Tisvildeleje st. kl. 16.00. Pris: 10 kr., 

ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Søren P. Peter-

sen, 2627 4289. 

 

Søndag, 6/1 2013: Fra Lyngby til Ballerup 

Turen starter i frisk tempo nord om Lyngby Sø 

og Bagsværd Sø. Vi prøver nogle stigninger un-

dervejs, så vi kan få pulsen op efter julemaden. 

Videre gennem Store og Lille Hareskov, samt 

Jonstrup Vang til Ballerup. Bus 400S går direkte 

tilbage til Lyngby. Tur: ca. 18 km. Fra: Lyngby 

st. kl. 10.00. Til: Ballerup st. ca. kl. 14.30. Pris: 

10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Per Bak 

Olesen, 2057 5671. 
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Dagdriverbanden Lyngby 
Vi mødes på Hovedbanegården under uret senest kl. 9.40. Turene er på 10-14 km. og koster 15 kr. for 

medlemmer og 20 kr. for ikke-medlemmer. 

Kontaktperson: Dagmar Levisen 3257 7004. 

 

Onsdag, 7/11 Smør og Fedtmosen. 

Fra København H. kl. 10.01 til Bagsværd st. Vi 

slutter ved en bus på Ring 4. Leder: Dagmar Le-

visen. 

 

Onsdag, 14/11 Rygård Overdrev 

Fra København H. kl. 9.55 til Holte st. Vi slutter 

på Nærum st. Leder: Lene Køhler og Hanne Ju-

ul. 

 

Onsdag, 21/11 Se under Turudvalget 

 

Onsdag, 28/11 Vigerslevruten 

Fra København H. kl. 9.54 til Ny Ellebjerg st. Vi 

slutter ved Rødovre Centrum. Leder: Henning 

Hansen. 

 

Onsdag, 5/12 Juletur 

Fra København H. kl. 9.54 til Åmarken st. Vi 

skal ikke have mad og kaffe med, billetter sælges 

på turene, senest den 28/11, Vi slutter på Sjælør 

st. Leder: Dagmar Levisen. 

 

Onsdag, 12/12 Voldene og Christianshavn 

Gående fra København H. kl. 9.55. Vi slutter ved 

Christianshavns Metro. Leder: Dagmar Levisen 

 

Onsdag, 19/12 Se under Turudvalget 

 

Onsdag, 26/12 Ingen tur 

 

Onsdag, 2/1 2013 Ingen tur 

 

Onsdag, 9/1 Østerport-Fælledparken-Emdrup 
Fra København H. kl. 9.55 til Østerport st. Vi 

slutter på Emdrup st. Leder: Dagmar Levisen 
 



 

6 

Kommende ture og arrangementer 
 

Fredag, 8/3 – søndag, 17/3 2013: Skitur til My-

suseter i Norge  

Endnu en gang vil Lyngby afdeling i samarbejde 

med Ruby Rejser arrangere en skitur for øvede 

og begyndere til Mysuseter i uge 11, 2013. Turen 

går med bus fra Danmark fredag den 8. marts og 

ankomst til Mysuseter lørdag den 9.marts.8 dage 

på ski og hjemkomst søndag den 17. marts 2013. 

På turen vil vi opleve pragtfuld natur, hyggeligt 

samvær med fælles madlavning. Pris: 3.940 kr. i 

dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse 600 kr. 

(begrænset antal). Tillæg for værelse med bad 

1.000 kr. – tillæg for enkeltværelse med bad 200 

kr. (begrænset antal). DVL har forsalg på en 

række værelser samt garanteret pris frem til 15. 

oktober. Man kan stadig tilmelde sig efter 15/10, 

dog er prisgarantien bortfaldet. Hvis I har inte-

resse i at deltage i denne tur, kan I rekvirere en 

tilmeldingsblanket hos Lyngby afd., Erik Bay, e-

mail: erikbay1@gmail.com eller på adressen Erik 

Bay, Grønnemose Allé 115, 2860 Søborg. 

 

Mandag 1/7 – mandag 8/7 2013, Irland, Wick-

low Mountains og Glendalough 
Wicklow mountains er Irlands længste bjergkæde 

med et afvekslende landskab. Midt i ligger 

Glendalough, som er dalen med de to søer samt 

en masse stier, som vi skal igennem. Vi kommer 

også ud på Wicklow Way og St. Kevin’s Way. 

Vi kommer over bjerge og gennem dale, vi kryd-

ser floder og nyder udsigten, hvor vi går. Som 

afslutning har vi en nat i Dublin med irsk musik. 

Vi bor med fuld pension på hotel i Glendalough 

og med morgenmad i Dublin. 

Ture: Seks vandredage med ture fra 6 km (første 

eftermiddag) til 28 km (med mulighed for af-

hentning med bus på halvvejen). Vandreturene 

tager som regel udgangspunkt ved vores hotel, 

men der er to dage, hvor de er suppleret med bus-

transport. 

Pris: 8.800 kr. 

Tilmelding pr. e-mail til Glendalough2013@dvl-

lyngby.dk. Ved tilmelding oplys venligst: med-

lemsnr., fuldt navn (nøjagtigt som i passet), 

adresse, telefon og e-mail-adresse. 

Turledere er John Bracker Larsen, Frederiks-

sund afd. 2137 3539 og Søren P. Petersen, Lyng-

by afd. 2627 4289. 

Yderligere oplysninger fås hos John Bracker 

Larsen, 2137 3539. 

mailto:Glendalough2013@dvl-lyngby.dk
mailto:Glendalough2013@dvl-lyngby.dk


 

7 

Dansk Vandrelaugs nye hjemmeside 
 

Siden oktober 2011 har en lille gruppe arbejdet med at udvikle og implementere en ny hjemmeside til 

Dansk Vandrelaug: www.dvl.dk eller www.danskvandrelaug.dk.  

 

Ud over et nyt udtryk har den nye hjemmeside de funktioner og de udvidelsesmuligheder, som hører til en 

sådan i dag. Vi har i første omgang udvalgt de mest basale funktioner, men kan tilføje flere, efterhånden 

som behovet viser sig. Den gamle hjemmeside har tjent os godt mange år, men havde nået sine begræns-

ninger. 

 

Den største nyskabelse er, at vores ture nu ligger i en database. Det betyder, at I nu kan søge på ture ud fra 

nogle få kriterier.  

 

Måned: Vælg den måned, som du ønsker at se turene fra. 

Turområder: Vælg det område, hvor du ønsker at vandre. 

Vi har inddelt vandreverden i Danmark, Sydsverige, Nordtyskland og Øvrigt 

udland. Danmark har vi inddelt i de samme områder, som Friluftsrådet har 

gjort det. De fleste af DVL-Lyngbys ture er i Nordsjælland og Storkøben-

havn. 

Turarrangør: DVL-Lyngbys ture får du ved at vælge: Lyngby afd. 

Turkategori: Vælg den type ture, som du ønsker at se. Fx finder du vores 

lørdagsture ved at vælge Lørdagsture eller ved at vælge Korte - højst 10 km. 

 

Du behøver ikke at vælge fra hver kategori. Ønsker du fx at se alle lange ture 

fra alle afdelinger fra i dag i Nordsjælland, vælg: Turområde: Nordsjælland; 

Turkategori: Lange – mindst 20 km. 

 

Klik på SØG for at få listen over turene. 

 

Klikker du på overskriften på en tur, får du hele turbeskrivelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dvl-lyngby.dk  
DVL-Lyngbys hjemmeside fungerer som hidtil. Du kan fortsat hente denne og tidligere foldere på 

http://www.dvl-lyngby.dk/Downloads.html.  

 
/Søren P. Petersen 

http://www.dvl.dk/
http://www.danskvandrelaug.dk/
http://www.dvl-lyngby.dk/Downloads.html
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Se også vores hjemmeside, www.dvl-lyngby.dk, hvor du finder de seneste opdaterede informationer. 

Hjemmeside: www.dvl-lyngby.dk 

Folder og hjemmeside: Søren P. Petersen 

Illustrationer: Erik Bay 

http://www.dvl-lyngby.dk/

