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(I perioden 1. januar til 28. februar blev der ikke kørt pga. Covid-19) 

Cykelcaféen 29.-3.-2021 

På trods af en gråvejrsdag og en stigende coronaincidens i vores 

kommune, lykkedes det alligevel at lokke 30 cyklister til en tur - om ikke i 

det grønne men så ud i naturen. 

Temperaturen var på 8,7 

gr. og tørvejr, i morgen 

har meteorologerne 

lovet op til 18 gr. og sol, 

så der tegn i sol og måne 

på, at foråret som i 

gamle dage da far var 

dreng er på vej. 

Under Frodes ledelse kom vi rundt i både 

Herlev, Værløse og Ballerup kommune, vi 

endte på bålpladsen i Lille Harreskov, hvor 

vi nød vores medbragte kaffe og Lilians 

drømmekage. Der var en sponsor der 

havde sørget for fløde til kaffen, så det var 

en ren lyst. 
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På mandag er det 2. påskedag, så der holder vi fri. Men vi ses igen om 14 

dage. 

Husk at indtil videre fortsætter vi med at indtage kaffen udendørs, som vi 

selv medbringer og Lilian bager kage. 

Husk også penge til kaffekassen. 

God påske til jer alle og på gensyn. 

 

 

Cykelcaféen 22.-3.-2021 

En glædens dag var det, solen skinnede, vi måtte køre i et hold og Carl-Erik 

holdt fødselsdag. 

41 stod og trippede for at komme på tur, som i dagens anledning blev 

anført af ovennævnte person. 

Restriktionerne er blevet lempede således, at vi gerne må være 50 

personer sammen og vi må også drikke kaffe sammen. Men kun på 
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betingelse af at vi holder afstand, og for øvrigt overholder anbefalingerne 

til en sikker Corona bekæmpelse. 

Ad omveje kom vi til Ejby mose, hvor vi på toppen af et ”Bjerg” holdt 

pause, det var anstrengelserne værd, for der var en flot udsigt over 

området og lidt af det søde og lidt af det stærke. 

Der var et par mandfolk og et enkelt kvindfolk der vovede det helt stærke. 

Jeg synes jeg så en lille tåre i øjnene på dem. 

På mandag finder vi et sted hvor vi kan drikke kaffe og nyde Lilians kage. 

Frode er turleder og har en ide om hvor vi holder kaffepause. 

Husk at tage kaffe med og ligeledes penge til kagekassen. 

Turen blev i dag en af de længere i tid, men ikke i distance, jeg havde kørt 

18,3 km. 

Vi ses på mandag.  

 

 

Cykelcaféen 15.-3.-2021 

 

Kaos må være det rigtige ord at bruge når vi mødes ved Sundhedshuset. 

Bedre kan man næppe forklare at jeg kører med 18 deltager  ,Flemming 

med ? og Frode står alene på Rådhuspladsen. 

Vi må kunne fordele os bedre, så alle får nogen at køre med. 

Min tur blev en af de længere 24,8 km da jeg var hjemme. 

Turen gik over Smørum, Ledøje, Risby, Harrestrup og Skovlunde. 
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Undervejs blev der holdt nogle pauser. Bl.a. ved Ammetofte mose hvor en 

tørvefabrikant fra København i 1941 var i gang med at grave tørv. 

Desværre blev der gravet så tæt på den daværende sognevej mellem 

Smørum og Ledøje, at vejen simpelthen forsvandt. 

Vi kunne fortsætte, i forvisning om at tørvegravning er ophørt. 

Vejret var gråt og trist, men det var humøret hos os alle ikke. Nu venter vi 

bare på det bliver varmere, og at coronarestriktionerne bliver lempede. Vi 

savner det sociale samvær med kaffen og kagen. 

På mandag deler vi igen i tre hold og håber, at vi får fordelt os lidt bedre. 

    

 

 

Cykelcaféen 8.-3.-2021 

Hej Alle 

For at undgå en lidt kaotisk start på cykelturen under de nuværende 

begrænsninger, er vi blevet enige om at genindføre den måde vi kørte på 

sidste år. 

Det betyder at vi indtil videre laver tre hold og tre startsteder. 

Frode fra Rådhuspladsen, Flemming fra Hold-anvej og jeg fra 

Sundhedshuset. 

Vi vil prøve at fordele jer så retfærdigt som muligt, og håber på at det kun 

varer til 4. april, hvor restriktionerne måske bliver lempede, så vi igen kan 

køre i en gruppe. 
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Mandagens tur blev på trods af kaos en god tur, ikke mindst fordi solen 

skinnede fra en skyfri himmel. 

Jeg kørte med 15 deltagere over Jonstrup, Måløv, Søndergårdsområdet, 

over Tørvesletten og Pederstrup tilbage til Ballerup distance ca.16 km. 

Frode måtte trækkes med 24 deltagere og fik kørt 20 km. 

Så vidt jeg ved omkring Måløv, Flyvestationen og Jonstrupvang. 

På mandag kører Flemming til Vestskoven, Frode vestpå og jeg kører øst 

på. Resten må blive en overraskelse. 

Hovedsagen må være at vi kommer ud at cykle, får en lille smagsprøve på 

hvordan det bliver postcorona. 

For øvrigt: de der var med i Skovlunde i sidste uge kan jeg fortælle, at 

kommunen er klar over problemet ved Kirkebyvej, og at det bliver løst så 

såre temperaturen tillader det. 

 

 

Cykelcaféen 1.-3.-2021 

Så er vi i gang igen, 8 mandage uden at kunne mødes med cykelcaféens 

medlemmer har været en hård omgang. 

I den tid har jeg lidt, og er blevet 100 år ældre, sådan føles det i hvert fald, 

og det er ikke frivilligt. 

Corona har hjemsøgt os med alle de begrænsninger det har medført, men 

nu er der heldigvis lys forude. 

Jeg har fået det første stik. Vi må nu være 25 deltagere, og foråret er lige 

om hjørnet. 
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I dag dukkede 27 glade cyklister op ved sundhedshuset, og det betød så at 

vi på grund af de nye regler måtte dele os i 2 hold. 

Frode tog det ene hold mod Måløv, og jeg tog mod Vestskoven. Vi besøgte 

undervejs Mikael Hansens landart, som er et naturområde der har været 

indhegnet siden oktober 2007. 

I Skovlunde beså vi et af kommunens forsøg på at forlænge en cykelsti 

nogle få meter ved udkørslen fra Kirkebyvej til Ejbyvej. 

Det var ikke særlig imponerende tværtimod, den var i sin nuværende 

tilstand farlig at passere i mørke. Den er forhåbentlig ikke færdig? 

Da jeg var hjemme, havde jeg kørt 21,5 km. 

Frodes hold besøgte et af flyvestationens shelters, som var ved at blive 

indrettet til værksted for modelflybyggere. Fik også set hvor 

skovhornuglerne nu opholder sig, og fik kørt 20 km. 

Vi ses igen om en uge. 

Hilsen Peter 

 


