
Cykelcaféen 24.-9.-2018 

Under Frodes ægide blev 38 cyklister ledt over Pederstrup, hvor der nok 

så passende var et læsted til indtagelse af en hjertestyrkning gavmildt 

skænket af Flemming. 

Tunnelen under Frederikssundsvej, som vi ikke har benyttet i lang tid, til 

Måløv, Østerhøj, Måløvhøj, Jonstrupvej, Svalebo, Kildesvinget, Håbetsvej 

og hjem til kaffe og kage. 

Så vidt jeg er orienteret var der hele to kager at vælge imellem, så jeg går 

ud fra at alle måtte springe frokosten over? 

Turen blev på 14,8 km, og alle kom hjem i tørvejr, der var i hvert fald en 

der glemte sine regnbukser. 

Med mindre ejeren er fundet i mellemtiden, vil de være tilstede i 

Baghuset på mandag. 



Cykelcaféen 17.-9.-2018 

I dag kørte vi den korteste tur i 

Cykelcaféens 6 årige historie. 

Årsagerne er flere, den første var 

at vores hovedsponsor ønskede 

vores tilstedeværelse ved det 

første spadestik til starten af et 

seniorbofællesskab. 

Så kan man spekulere på hvad begrundelsen for det kan være? 

Jeg kan sige, at der ikke var nogle af 

cykelcaféens deltagere der 

bevægede sig ved rollator, der var 

heller ingen dårligt gående, og 

desuden så var alle andele solgt. Så 

det kan ikke være derfor, måske 

skulle vi bare være det unge og 

raske indslag i seancen, hvem ved. 

Til gengæld vil jeg tro at vi kommer med i Ballerup Bladets dækning som 

et festligt indslag med vores brogede påklædning.  



 

Den anden årsag var at vi skulle fejre en 

festdag i madpakkehuset i Harrestrup Ådal, 

en tradition der begyndte for 4 år siden og 

som vi er så glade for at holde, at vi nok 

fortsætter med det i mange år fremover. 

Hjemmebagte boller med 

hjemmelavet syltetøj, noget ost og 

forskellige udgaver af 

livsforlængende eliksirer, som til 

trods for at det er medicin også er velsmagende. 



En dag der viser cykelcaféens værdi som et fællesskab, hvor alle er i godt 

humør, hvor nye bekendtskaber bliver stiftet, og hvor man altid glæder 

sig til at møde op. 

Uanset vind og vejr er der aldrig sure miner, alt bliver taget med et godt 

humør. 

Til slut, hvis der er nogle der føler sig snydt ved kun at køre 6 km, så er jeg 

sikker på at Frode vil rette op på ved førstkommende lejlighed. 

44 deltog i en festlig dag.  

 



Cykelcaféen 10.-9.-2018 

Så er cykelcaféens 7. sæson begyndt, og jeg håber ikke at dagens 

begivenheder skal være bestemmende for hvordan året vil gå. 

På trods af en omhyggelig planlagt tur som Frode stod for, begyndte vi 

med ikke en kæp i hjulet, men en gren mellem hjul og forskærm. 

Jeg overværede ikke selv seancen da jeg i dag var bagtrop, men jeg så 

resultatet: en ganske sammenkrøllet forskærm på Mogens helt nye 

elcykel. 

Sådan kan det gå når man er fartbølle eller man bare er uheldig. 

Tilsyneladende skete der ikke noget alvorligt, man kan godt være adræt 

selv om man er fyldt 80 år. 

Efter at Lejf og jeg havde vi befriet cyklen for forskærmen, troede vi at alt 

var i orden, men som før hørte jeg kun opskræmte lyde, så havde Anders 

tabt sin cykelkurv, et klenodie som han har arvet efter sin mor og som 

gerne skulle gå i arv til børnebørnene. 

Håbet er, at de så også synes at det er spændende at bruge en cykelkurv 

fra anno dazumal. 

Resten af turen var bare lutter idyl, en lille pause i Ejby og så kunne vi ikke 

holde det ud mere, kaffen og kagen ventede, og selv om det ikke var 

Othello så var kagen som sædvanlig delikat og lækker. 

48 deltog i turen i dag og distancen 16 km. 

HUSK  

På mandag er der fest i madpakkehuset i Harrestrup Ådal. 



Kaffe og kopper må I selv medbringe, forplejning og fløde til kaffen bliver 

der sørget for. 

Til de nye som har valgt at deltage i vores glade cykelcafé: vi kører uanset 

vind og vejr, det er kun påklædningen der ændrer sig. 

 

 



Cykelcaféen den 3.-9.-2018 

Så fik vi fejret cykelcaféens 6 års dag og på dato. 

Den første tur blev kørt den 3.-9.-2012 med 16 deltagere, hvoraf nogle 

har været med hele vejen. 

I Dag havde vi 55 med til cykling, kaffe og lagkage, om det var rygtet om 

kagen, det gode vejr eller noget andet der lokkede ved jeg ikke, men der 

var 5 nye ansigter i flokken. 

Hvis de kommer igen på mandag får vi syn for sagn. 

Festen blev holdt udendørs i en have i Pederstrup hos en af vores faste 

deltagere som stillede sin have til rådighed. 

Turen blev ikke en af de længste, turlederen havde 16,5 km på tælleren 

da han var hjemme, og det skyldtes bl.a. at han var så optaget af at 

fortælle om høstmarkedet i Pederstrup om søndagen, at hele flokken 

måtte vende om for at komme på den rigtige rute igen. 

Det viser desværre med al ønskelig tydelighed at mænd ikke kan 

multitaske. 

En af de yngre deltagere, han bliver kun 76 på onsdag, havde lægetasken 

med, der stod doktor Nielsen på den og det hedder fødselaren ikke, så 

hvor han har fundet den er ikke godt at vide, men indholdet smagte 

ganske fortræffeligt. 

Det skal lige bemærkes at Sundhedshuset gav et pænt tilskud til lagkagen,  

som bageren i Føtex leverede. 

Husk på søndag tur til Store Cykeldag i Værløse, se program på 

::furesoe.dk/storecykel-ogrulledag. 

Vi ses igen på mandag samme tid samme sted. 



I dag den 27. august var udsigterne til den længe savnede regn positive, 

men som sædvanlig når cykelcaféen er på tur så bliver det ved truslen, 

heldigvis, samtidig kunne vi også tage vores cykelsti i besiddelse igen. 

S toget kører igen og togbusserne er alle kørt hjem. 

Turen i dag gik ad den slagne landevej med et kort stop i Skovlunde, efter 

ombygningen af Ballerup Boulevard er der også sket ændringer af 

cykelstiens forløb, man har afkortet stien og blandet den med et 

højresving for bilister, det virker utrygt for cyklister, men har vist sig at 

være gavnligt for færdselssikkerheden!! 

Antallet af uheld mellem cyklister og højresvingene biler er formindsket 

betragteligt mellem 60 og 80 %. 

Årsagen er en større opmærksomhed blandt biler og cykler. 

Kort sagt usikker + usikker = sikkerhed. 

Resten af turen gik over Harrestrup, Herstedøster hjem til kaffe og kage.  

Distance 16,4 km. 

Husk at næste mandag har cykelcaféen eksisteret i 6 år og dem der har 

med over et år ved hvad det betyder, jeg siger ikke mere. 

  



Cykelcaféen 20.-08.-2018 

Mandag den 20. august var vejret både i Danmark og Tyskland en våd 

affære. 

Medens jeg kun skulle holde styr på kort og kompas for at finde vej til 

Elben, havde Frode 36 cyklister at holde styr på. 

Vi kom alle velbeholdne hjem efter en laaang tur, jeg efter 66 km og 

cykelcaféen efter næsten 20 km. 

  



Cykelcaféen 13.-8.-2018 

Så er hverdagen begyndt igen efter en fantastisk sommer set med mine 

øjne. 

Tre måneder med bar mave og bare tæer, det var det rene luksus, men 

nu er ferien forbi og cykelcaféen har lagt ud med lidt regn, men også med 

godt humør. 

41 friske cyklister deraf to nye var samlede til en tur i det blå, inden 

starten blev jeg gjort opmærksom på at der var et par fødselsdage at 

fejre, en 80 års og en 75 års. 

Det betyder at turlederen er tvunget til at afbryde turen på passende 

steder, hvor der skulle bedes. 

Nu drejer det sig ikke om altergang, selv om vinen var medbragt, man tør 

jo ikke i vores tider begynde at missionere, det kunne nemt misforstås. 

Den eneste tro vi prædiker er troen på at motion og samvær med andre 

er et godt udgangspunkt for ”et godt og muntert liv på jord”. Sagde gamle 

Grundtvig, så det må stå til troende. 

15 km blev turens distance, og bortset fra en enkelt punktering som 

turlederen måtte tage på sin kappe, så kom alle velbeholdne tilbage til 

kaffe og Toscakage. 

Lillian havde været i Sverige for at skaffe ingredienserne til kagen, 

imponerende og tak for det, vi har ikke kunnet nyde denne kage i 4 år. 

Det er altså AMOs skyld, de eksporterer det hele til Sverige, det kan være 

de betaler bedre? 

Den gamle cykelsmed er begyndt at rydde op i bestanden af cykler, og har 

derfor to damecykler til salg. 



En tregears dame til 500 kr. og en dame-turcykel med 27 gear, 

forgaffelaffjedring, navdynamo, saddelaffjedring og rullebremser. 

Pris 1500.-  

   


