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Onsdag 5. juni
16.00: Avnsø Nye Kirke: 
Grundlovskoncert.

19.30: Mørkøv Kino: 
Aladdin.
Torsdag 6. juni
19.30: Mørkøv Kino: 
Aladdin.

Fredag 7. juni
19.30: Mørkøv Kino: 
Mødregruppen.

Lørdag 8. juni
19.30: Mørkøv Kino: 
Mødregruppen.

Søndag 9. juni
19.30: Mørkøv Kino: 
Mødregruppen.

Mandag 10. juni
19.30: Mørkøv Kino: 
Mødregruppen.

Tirsdag 11. juni
Vi indsamler effekter til 
loppetorvet: Knabstrup 
IF’s Støtteforening.
19.30: Mørkøv Kino: 
Green Book.

Onsdag 12. juni
19.30: Mørkøv Kino: 
Green Book.

MOTION: Tour de 
Sjælland afvikles for 7. 
gang med start og mål 
i Jyderup.

JYDERUP/ SJÆLLAND: 
650 km på cykel rundt 
i kanten af Sjælland på 
fire dage. Det er udfor-
dringen for 75 motions-
cyklister, der i perioden 
den 12. - 15. juni deltager 
i Tour de Sjælland 2019. 

Der blev åbnet for til-
melding den 2. februar 
og samme dag var de 75 
pladser solgt til det hyg-
gelige, men også kræ-
vende motionscykelløb.

Fællestræningen star-
tede allerede i februar 
på mountainbike i sko-
vene omkring Jyderup 
og siden starten af marts 
har der hver lørdag 
været træningsture på 
landevejen med start fra 
Jyderup Hallen. Der har 
været meget stor delta-
gelse i træningsturene, 
der startede med en 
længde på 40 km og nu 
er over 100 km hver lør-
dag. Men der skal også 
gode ben til, når der skal 
køres fire dage i træk og 
med en kongeetape på 
210 km allerede på etape 
to, den 13. juni.

Mange gengangere
Deltagerne er i alderen 
fra 38 - 73 år og en del 
har været med i alle syv 
år. Det gælder også flere 
af de 10 trofaste hjæl-
pere, som glæder sig lige 
så meget som rytterne 
til de fire dage i hyg-
geligt selskab. For det 
sociale samvær er ken-
detegnende for Tour de 
Sjælland, hvor det ikke 
gælder om at komme 

først, men om at gen-
nemføre sammen med 
det hold man kører på.

De 75 deltagere er 
delt ud på syv mindre 
hold, der kører med for-
skellige gennemsnits-
hastigheder. Ruten går 
primært ad små hygge-
lige veje så tæt på ky-
sten som muligt og der er 
depoter cirka for hver 50 
km med mad og drikke 
samt massage til dem, 
der har brug for det. 
Alle overnatter på gode 
vandrerhjem i Skælskør, 
Haslev og Tisvildeleje, 

hvor der også serveres et 
godt aftensmåltid inden 
en tiltrængt nattesøvn 
og solid morgenmad til 
at klare strabadserne 
dagen efter.

Støtter Cystisk Fibrose 
Foreningen
Tour de Sjælland støtter 
igen i år Cystisk Fibrose 
Foreningen. Sidste år 
kunne de styregruppen 
overrække en check på 
150.000 kr. til forenin-
gen, der hjælper perso-
ner med sygdommen til 
at få en bedre livskva-

litet. Cystisk Fibrose er 
en medfødt sygdom, som 
typisk er kendetegnet 
ved sejt slim i lungerne. 
På grund af det seje slim 
er lungerne modtagelige 
for bakterier, som over 
tid ødelægger lunge-
funktionen. I Danmark 
der omkring 200 børn og 
300 voksne med Cystisk 
Fibrose.

Start og mål i Jyderup
Tour de Sjælland 2019 
skydes i gang fra Jyde-
rup Hallen onsdag den 
12. juni klokken 8.00 og 

deltagerne forventes at 
ankomme til Jyderup 
Centeret lørdag den 15. 
juni omkring klokken 
13.30 - 14.00. Her vil der 
være festlig afslutning 
med taler og overræk-
kelse af støttebeløb til 
Cystisk Fibrose Forenin-
gen.

Alle er velkomne til at 
være med til at tage imod 
rytterne, når de returne-
rer til Jyderup. Jyderups 
Fremtid har tændt op i 
grillen og sælger pølser, 
øl og vand, sponseret af 
SuperBrugsen.

Endnu et tourfelt er klar til afgang

Pitstop ved Jyderup Centeret under en lørdagstræning i foråret.  Privatfotos

Der køres i mindre grupper på 10 - 12 ryttere Ruten går ad små hyggelige veje og cykelstier. Her ved Frederiksborg 
Slot
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