
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 tlf.nr. er angivet i parentes. 
 
Lørdagsture begynder kl. 14.00, starter og slutter samme sted 
6/11: Farum st. Hvem er Peter Lassen? Byvandr. (Søren P. Petersen, 2627 4289)  
13/11: Skovbrynet st. Aldershvile Slotspark m.m. (Ronny Honore, 3927 3920) 
20/11: Lyngby st. Gennem Slotsparken og retur. (Bent Rasmussen, 4588 3665)  
27/11: Nærum st. Jægersborg Hegn og Bøllemosen. (Per Krønert, 4566 1219) 
4/12: Lyngby st. Til Sophienholm og retur. (Ronny Honore, 3927 3020) 
11/12: Gentofte st. Bernstorffsparken. (Ronny Honore, 3927 3920) 

  Evt. mulighed for at købe gløgg/ 
kaffe/kage i Svenske Villa, 
- det vides endnu ikke. 

18/12: Bagsværd st. Smør og Fedtmosen. (Birgit Højmark, 2030 5163) 
25/12: Ingen tur i dag, 1. juledag. 
1/1: Brøndbyøster st. Vestvoldens historiske afsnit. (Søren P. Petersen, 2627 4289) 
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Øvrige ture 
Søndag, 7/11: Rundt om Farum Sø og Ganløse 
Ore 
Langs den sydlige bred af Farum sø gennem 
Ganløse Ore over Nyvang til Mølleåstien, hvor 
vi følger den nordlige søbred af Farum sø til Fa-
rum. ∗∗∗∗ Tur: ca. 15 km. Fra: Farum st. kl. 10.00. 
Til: Farum station, kl. ? Pris: 10 kr., ikke-
medlemmer 20 kr. Leder: Erik Bay, 
Erikbay1@gmail.com, 3967 5640, 
 
Onsdag, 10/11: Det gamle Vesterbro 
Vi går fra Københavns Hovedbanegård (byens 
tredje) til Halmtorvet med Brune og Hvide Kød-
by, videre til Skydebanemuren og "Den kongeli-
ge Skydebane", Eliaskirken på Vesterbros Torv 
og slutter med besøg på det nuværende Bymuse-
um, hvor man i modeller kan følge byens udvik-
ling. (Entre 20/10 kr.). ∗∗∗∗ Tur: Ca. 3 km. Fra: 
København H. under uret kl. 10.00. Til: Køben-
havns Bymuseum kl. 13.00. Pris: 10 kr., ikke-
medlemmer 20 kr. Leder: Jytte Kreiborg, 
3644 6642. 
 

Søndag, 14/11: 54 km for ”de seje” i rask 
tempo 
Turen går: Hillerød - Store Dyrehave - Hillerød - 
Nødebo - Esrum Møllegaard - Maarum st. - Ka-
gerup - Gadevang - Hillerød. De sidste ca. 20 km 
vil foregå efter solnedgang. Medbring mad til 
hele turen, vand til ca. 25 km. samt evt. lomme-
lygte. ∗∗∗∗ Tur: 54 km. Fra: Hillerød st. 07.30. Til: 
Hillerød st. ca. kl. 21.00. Pris: 10 kr., ikke-
medlemmer 20 kr. Leder: Hans Jørgensen, 
2560 8960. 
 
Søndag, 14/11: Dyrehavens Vandrere 
Jonna er desværre stoppet som turleder, og jeg 
tror, hun vil blive savnet af mange på dyrehave-
turene, men jeg vil forsøge at lave turene på 
samme måde som Jonna. Så vi starter med, i ro-
ligt tempo, at passere vildthusene for at se. om 
hjortene får deres vinterfoder. ∗∗∗∗ Tur: Ca. 9 km. 
Fra: Klampenborg st. kl. 14.00. Til: Klampen-
borg st. Pris: 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Le-
der: Bent Rasmussen, 4588 3665. 
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Lørdag, 20/11: Fra Fredensborg til Hillerød 
Mellem de to byer findes en park, en vang, flere 
hegn og en dyrehave. Her gemmer der sig flere 
forskellige former for anlæg og navne, der kan 
fortælle historie.  Det vil vi se nærmere på. Ruten 
vil gå ad landevej, store og små stier bl.a. ”Den 
blinde sti”, men også gennem ujævnt og fugtigt 
terræn. Rask tempo, så fod- og bentøj skal være i 
orden. ∗∗∗∗ Tur: ca. 23 km. Fra: Fredensborg st. kl. 
9.15. OBS evt. køreplansændringer. Til: Hillerød 
St. Pris: 10 kr. ikke-medlemmer 20 kr. Leder: 
Kirsten Nykjær Kragh, 4586 2619/2982 2619. 
 
Søndag, 21/11: Oplev Amager Strandpark i 
efterårets farver 
På turen ser vi Kastrup Havn, hører om Amager 
Strandpark, nyder udsigten over Øresund og op-
lever stemningen i Christiania. ∗∗∗∗ Tur: Ca. 11 km 
med ca. 5 km/time. Fra: Kastrup st. kl. 11.00, 
busstoppestedet. Til: Christianshavn st. kl.? Pris: 
10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Karsten R. 
Hansen, 3020 0256. 

Søndag, 28/11: Rude Skov i efterårsklæder 
Rude Skov er ikke bare en skøn skov. Det er den 
også, men den gemmer også en masse kultur-
minder, som sporene efter Biskop Svanes fiskeri-
industri og steder, hvortil der er knyttet mystiske 
historier. Dette skal vi se og høre om på denne 
tur. ∗∗∗∗ Tur: ca. 20 km. Fra: Holte st. kl. 10:00. 
Til: Holte st. ca. kl. 16:00. Pris: 10 kr., gæster 20 
kr. Leder: Søren P. Petersen 2627 4289. 
 
Søndag, 28/11: Julemarked på Nordre Vand-
mølle 
For at holde traditionen tro starter vi op med en 
tur til Brede, hvor der bliver en kort pause. Vi 
går derefter tilbage til Lyngby, hvor vi slutter 
dagen ved Nordre Vandmølle (Lyngby Hoved-
gade), hvor der foruden gløgg/kaffe og æbleski-
ver kan købes dejlige julegaver. ∗∗∗∗ Tur: ca. 8 km. 
Fra: Lyngby st. kl. 11.00. Til: Lyngby Hovedga-
de kl. ? Pris: 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Le-
der: Ronny Honore, 3927 3920. 
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Tirsdag, 2/12: Planlægningsmøde 
På mødet planlægger vi fremtidige ture, som skal 
i ”Fritidsliv”. 
Har du lyst til at være med, evt. komme med go-
de ideer, eller måske blot hilse på, så er du meget 
velkommen. Vi giver en kop kaffe. Sted: Fugle-
vad Vandmølle, Møllevej 4, Lyngby. 
Tidspunkt: kl. 19.00. Leder: Lyngby afd., 
3967 5640. 
 
Lørdag, 4/12: Fodrejse fra Ørestadens Kanal 
til Sydvestpynten af Amager 
Vi ser på den søndre del af den nye regnvands-
kanal og bebyggelserne ”8tallet” og ”Stævnen” 
inden vi tager ud på det flade, inddæmmede om-
råde med det vidunderlige lys. Vi går til Søndre 
Pumpe og langs Hestefælleden og Tangvejen til 
Kongelundsfortet. Bussen går en gang i timen. ∗∗∗∗ 

Tur: Ca. 13,5 km. Fra: Vestamager Metrostation 
(zone 3) kl.9.15. Til: Sydvestpynten, Amager 
(zone 4, busstoppested for 33) kl.13.10.. Pris: 10 
kr., ikke-medlemmer 20 kr. Ledere: Erik Bay, 
3967 5640, og Birgitte Borgen Marcussen, 
2964 5133. 
 
Søndag, 5/12: ”Jeg gik mig over sø og land”. 
Vinter-bytur i København 
Gennem Holmens Kirkegård frem til Sortedams-
søen. Flot tur langs alle søerne frem til Planetari-
et. Vi nyder udsigten, fuglene, de flotte bygnin-
ger og broer. Tilbage gennem Ørstedsparken, 
Botanisk Have og Østre Anlæg, hvor vi ser på 
”Danmarks-Monumentet”. ∗∗∗∗ Tur: 10 km. Fra: 
Østerport st. kl. 10.30. Til: Østerport st. kl. 
14.00. Pris: 10 kr., ikke-medlemmer 20 kr. Le-
der: Ole Seindal, 4585 2003. 
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Onsdag, 8/12: Tivoli og Politigården 
NB. Kun for medlemmer (Tilmelding nødven-
dig på 3644 6642) 
Vi går rundt om det illuminerede Tivoli og får 
havens og gadernes historie, derefter til omvis-
ning på Københavns Politigård. ∗∗∗∗ Tur: Ca. 2 km. 
Fra: København H. under uret kl. 10.00. Til: 
Glyptotekets Hovedindgang, kl. 13.00. Pris: 10 
kr. Leder: Jytte Kreiborg, 3644 6642. 
 

Søndag, 2/1: 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-
som mand. ∗∗∗∗ Tur: 22 km. Fra: Tisvildeleje st. kl. 
9.30. Til: Tisvildeleje st. kl. 16.00. Pris: 10 kr, 
ikke-medlemmer 20 kr. Leder: Søren P. Peter-
sen, 2627 4289. 
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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, 3/11: Sortemose 
Fra: København H. kl. 9.53 til Hareskov st.. Vi 
slutter på Bagsværd st. Leder: Dagmar Levisen. 
 
Onsdag, 10/11: Rygård Overdrev 
Fra: København H. kl. 9.55 til Holte st., vi slutter 
på Nærum st. Ledere: Hanne Juul og  
Niels Madsen 
 
Onsdag, 17/11: Se under Turudvalget 
 
Onsdag, 24/11: Hvidovre-Rødovre 
Fra: København H. kl. 9.50 til Hvidovre st. Vi 
slutter i Rødovre Centrum, Ledere: Bodil og 
Henning Hansen. 
 
Onsdag, 1/12: Køge ved juletid 
Fra: København H. kl. 9.52 til Køge st. Vi slutter 
på Køge st. Ledere: Louise Hansen og Kjeld B 
Larsen. 
 

Onsdag, 8/12: Juletur 
Fra: København H. kl. 9.54 til Åmarken st. Vi 
skal ikke have mad og kaffe med. Billetter sæl-
ges senest den 1/12. Vi slutter på Sjælør st. Le-
der: Dagmar Levisen. 
 
Onsdag, 15/12: Se under Turudvalget 
 
Onsdag, 22/12: Byens parker 
Gående fra: København H. kl. 9.55. Vi slutter på 
Kongens Nytorv. Leder: Dagmar Levisen. 
 
Onsdag, 29/12: Sluseholmen 
Fra: København H. kl. 9.54 til Sjælør st. Vi slut-
ter ved en Metro st. Leder: Dagmar Levisen. 
 
Onsdag, 5/1: Dyrehaven 
Fra København H. kl. 9.59 til Klampenborg st. 
Vi slutter på Klampenborg st. Leder:  
Dagmar Levisen. 
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Særlig meddelelse  
 

Skitur til Mysuseter i Norge i uge 11, 2011 
Endnu en gang vil Lyngby afdeling i samarbejde 
med Ruby Rejser arrangere en skitur for øvede 
og begyndere til Mysuseter i uge 11, 2011. 
Med bus fra Danmark fredag 11. marts og an-
komst til Mysuseter lørdag 12. marts. Afrejse fra 
Mysuseter lørdag 19. marts og hjemkomst søn-
dag 20. marts. 
På turen vil vi opleve pragtfuld natur, hyggeligt 
samvær med fælles madlavning. 
Prisen er 3.740 kr. i dobbelt værelse, tillæg for 
enkelt værelse 600 kr. (begrænset antal). Tillæg 
for værelse med bad 1.000 kr.  
DVL havde forsalgsret samt garanteret pris frem 
til den 15. september, derefter indgår rejsen i 
Ruby Rejsers almindelige salg og prisfastsættel-
se. Man kan stadig tilmelde sig, dog er prisgaran-
tien bortfaldet. Hvis I har interesse i at deltage i 

denne tur, kan I sende en tilmelding til Erik Bay, 
3967 5640 eller e-mail erikbay1@gmail.com  
 
Orientering om en kommende tur på Born-
holm: 
Fredag, 20/5 – søndag, 22/5 2011: Bornholm i 
Store Bededagsferien 
Intercity + hurtigfærgen til Bornholm fredag 
morgen. Hammershus og Hammerknuden rundt. 
Helleristninger og Slotslyngen. Helleristninger 
og redningsstien til Helligdommen. 
∗∗∗∗ Rekvirer program hos Erik Bay 

erikbay1@gmail.com. ∗∗∗∗ 

Ledere: Erik Bay,3967 5640 og Birgitte Borgen 
Marcussen, 3211 0186. 
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Fortæl os din mening 
DVL-Lyngby arbejder hele tiden på at gøre det bedre for deltagerne på vores vandreture og andre arran-
gementer. Det er derfor yderst vigtigt for os og i sidste ende for vores deltagere, at vi får feedback fra tu-
rene. 
Du kan hjælpe os ved at fortælle os din mening. Alles mening tæller, både ris, ros og gode ideer er vel-
komne. Du kan nemmest give os feedback ved at sende en e-mail til: mening@dvl-lyngby.dk eller til vo-
res formand, Erik Bay på ErikBay1@gmail.com. 
 
Vores planlægningsmøder er åbne for alle. Også her kan du komme af med din ris, din ros og dine ideer. 
Du er naturligvis også velkommen til blot at møde op og se og høre, hvad og hvordan vi planlægger ar-
rangementerne.  
 
 
 

Dansk Vandrelaug, Lyngby Afdeling 
Bestyrelse: Formand Erik Bay, Grønnemose Allé 115, 2860 Søborg, 3967 5640; Kasserer Birgit Ahn-
feldt-Mollerup; Sekretær Mona Bonde; Birgitte Borgen-Marcussen, Ronny Honoré, Søren P. Petersen. 
Hjemmeside: www.dvl-lyngby.dk 
Illustrationer: Erik Bay 


