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Nordsjællandstur 1. juli 2012
Ni biler havde sat hinanden stævne hos McDonald's i Helsingør.
Vi mødtes søndag den 1. juli kl. 10.00 i lidt "grumset" vejr. Vores anførere Helge og Grete havde faktisk kørt fra
Odden i skybrud, men mens vi ventede på at blive fuldtallige og sparkede dæk, klarede det noget op, og det
blev helt lunt, så jakkerne blev gemt væk, og vi fik alle klappet taget ned.
Parat til afgang i strålende sol.

Turen fra Helsingør gik ad en fin lille vej gennem Teglstrup Hegn, forbi Gurre Slotsruin igennem Tikøb mod
Danstrup, Søholm, Langstrup, Hesselrød og Karlebo. Fra Karlebo gik det nordpå, hvor vi nærmest kørte på et
vaskebræt med et smut ind i Gribskov, hvor vi passerede "stjernekrydset" eller parforcejagtskrydset inde i
skoven.

Herefter gik det mod Bendstrup, gennem Nejede, Tjæreby, Harløse, Freerslev, Nr. Herlev og Uvelse med
ankomst ved Lynge Kro ca. kl. 12.00.
Nu var det også blevet frokosttid, og vi var godt sultne. På kroen var der dækket op til stor buffet med alt, hvad
hjertet kunne begære, og da de sidste krummer var fortæret, gik turen videre mod Roskilde.
Vi kørte ad små og snoede veje mod Ganløse, Søsum, Hove, Herringløse, Hvedstrup, Ågerup, Soderup og
Himmelev til havnen i Roskilde, som var afslutningen på turen. Det myldrede med biler og mennesker på
havnen, men det lykkedes alligevel at finde parkering.
I havnen fik vi bænket os på en skyggefuld plads på en hyggelig lille café med udsigt ud over havnen, hvor M/S
Sagafjord gjorde klar til afsejling med en høj tuden.
Det var slut på en dejlig tur gennem det flotte nordsjællandske landskab ad små naturskønne veje med masser
af bakker og sving igennem småbyer og flotte skovstrækninger, hvor trækronerne slog sammen over
hovederne på os, og hvor vi undervejs også gjorde et par ophold for at strække benene.
Hele turen foregik i flot vejr med masser af sol. En herlig dag.
Tak til Helge og Grete for en dejlig tur.

