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Cykelcaféen 16.-3.-2020 

For første gang i cykelcaféens historie har vi været nødt til at aflyse ikke 

alene turen i dag men indtil videre også næste mandag. 

Det er ikke med vores gode vilje, men en verdensomspændende virus der 

er skyldig. 

Situationen er så alvorlig, at vi er nødt til følge de anbefalinger som staten 

kommer med. 

Til gengæld er det ikke ensbetydende med, at vi alle skal gå i frivillig 

karantæne. Tværtimod er det en god idé at komme ud i den friske luft, det 

må bare ikke være i flok. 

I dag skinner solen, og det skulle gerne animere alle til at køre en tur i 

skoven. Anemonerne er ikke dukket op endnu, men de kommer. 

Vi håber at I alle holder skruen i vandet, passer godt på jer selv, og så ses vi 

forhåbentlig snart igen. 
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Vi følger med i udviklingen og beder jer om at holde jer orienteret på vores 

hjemmeside. 

 

 

Mange hilsner og på snarligt gensyn. 

Peter 

 

 

Cykelcaféen 9.-3.-2020 

Det blev en våd omgang i dag, alligevel deltog 42 rigtige cyklister i turen. 

Nogle kom i regntøj der lignede en coronabeskyttelsesdragt, og andre som 

undertegnede kom i noget der var ganske uegnet til en regnvejrstur, men 

sådan er det når man stoler på en vejrudsigt der lovede tørvejr. 

Bortset fra det så kom vi rundt om Møllemosen, Måløv og endte i første 

omgang i Pederstrup ved bålhuset. 

En ung dame påstod at hun havde fundet en oliekilde, og ganske rigtigt det 

stemte. 

Og det blev ved med at regne, men når man deltager i cykelcaféens ture, 

er man altså hærdet, og en lille smule væde har aldrig skadet hverken 

indvortes eller udvortes. 

Jeg er glad, når mine venner er skøre, for så er de sjove at lege med. 

Andrea 8 år. 

Det passer da vist også meget godt på cykelcaféen. 
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Turen blev på 12.3 km. 

De lange ture kommer til sommer.  

 

 

Cykelcaféen 2.-3.-2020 

Jeg har godt nok besluttet mig for ikke at skrive om vejret foreløbig, men i 

dag kan jeg ikke lade være med at komme med et lille citat af Christopher 

Morley: ”Der var så meget forår i luften, at det kunne få en biskop til at 

bide en serveringsdame i øret”. 

Jeg ved ikke om Lejf også var ramt af forårskuller, men det kneb lidt med 

at finde ud af om vi var 46 eller 47 deltagere på vores tur i Vestskoven. 

Det blev en tur på asfalt på grund af den megen regn vi har fået hele 

vinteren, alligevel så vi forårstegn undervejs. 

Det begynder at grønnes og slåenbuskene er begyndt at blomstre. 

På vejen så vi den tankvogn som kører ind ad Slaggevej for at hente det 

forurenede vand der siver ned gennem slaggebjerget. 

Bjerget er opbygget af slagger fra Vestforbrændingen som blev deponeret 

der, inden man tænkte på de miljømæssige skader det kunne have på 

vores drikkevand. 

Videre gik turen til Herstedøster med et lille sving gennem den lille 

hyggelige landsby, og gennem Harrestrup til madpakkehuset i Harrestrup 

Ådal, hvor Gitta havde fundet en Oliekilde som hun gladeligt delte med os. 

Tilbage til Baghuset til kaffe og Chokoladekage, selvom den var lidt løsagtig 

i det, så smagte den godt alligevel. 

Per dukkede op til kaffen så vi endte på 48 personer. 
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15,5 km blev det til, men I bliver ikke snydt for km, de kommer i løbet af 

sommeren. 

P.S. den 16. marts holder vi generalforsamling i Skovlunde, så hvis der er 

nogle forslag I synes skal behandles, så send en mail til mig hurtigst muligt. 

Der er ingen fare ved at komme, alle bestyrelsesposter er optaget, til 

gengæld bliver der som sædvanlig serveret lidt vådt og tørt efter 

generalforsamlingen. 

  

 

 

Cykelcaféen 24.-2.-2020 

Jeg har besluttet mig for ikke at skrive om vejret før det bliver forår. 

Det har næsten været en våd genfortælling i meget lang tid, og har 

forhindret os i at komme steder uden asfalt. 

Vi kørte en tur i Store Harreskov i håb om at få et lille glimt af foråret 

desværre næsten forgæves. Jeg hørte et par spætter forsvare deres 

domæne, og det er da et tegn på at yngletiden er nær. 

Efter en meget udfordrende del af turen, var det heldigt at vi ramte 

bålhytten på sletten. 

En venlig sjæl havde taget nogle Gajoler med som virkede utrolig 

opkvikkende på alle der nød dem, så hjemvejen foregik uden beklagelser 

over ”alle”de bakker vi havde kæmpet med. 

Det kan naturligvis også skyldes at det gik nedad, efter ca. 16 km landede 

vi ved Baghuset til pistaciekage og varm kaffe. 

Der var 42 deltagere +3 der kom til kaffen. 
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Apropos vejret ”Man skal være glad for vejret så længe man kan trække 

det” Storm Pedersen. 

P.S. vi havde Royal deltagelse i dag, der var både en Konge og en Dronning 

tilstede efter lørdagens tøndeslagning.   

 

Cykelcaféen 17.-2.-2020 

For første gang i lang kan jeg skrive om en tur jeg selv har været med til. 

Danmark har i meget lang tid været hjemsøgt af blæst og regn i mængder, 

i dag var ingen undtagelse bortset fra at vi slap for regnen. 

40 cyklister drog ud på tur med Frode som leder. Det første stop var på 

Fuglehavevej, hvor vi skulle se Ballerups trappe med de fleste trin, hele 73 

er der tale om. 

Trappen fører ned til et naturområde med søer og moser som måske er 

værd at udforske på en søndagsgåtur. 

Videre gennem kendte områder på Måløvhøj, over Måløv Parkvej til 

Tingstedet, hvor der var dømt pause. Der var en Enkelt Jægermeister der 

holdt et spændende foredrag om vigtigheden af at passe væskebalancen 

især for ældre cyklister. 

Det hjalp på kræfterne men ikke på materiellet, idet Dans cykel lige 

pludselig blev ”krank”. Kranken var slidt op, så det var tog resten af vejen. 

Inden da opgav Valdemars cykel ævred, og Mogens lagde sig ned efter 

kontakt med en kantsten. 

Til alt held kun materielle skader. Til slut kun de sidste km til kaffe og kage. 

Turen blev på sølle 13 km, men vi har planer om længere ture når det 

bliver sommer. 
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HUSK : på næste søndag slår vi katten af tønden i Skovlunde vi mødes på 

Ballerup Station kl. 10.00, og kører en lille omvej, inden vi lander på 

Torvevej. 

Vi spiser vores medbragte mad og hygger os med kaffe og fastelavnsboller. 

 

 

Cykelcaféen 27.-1.-2020 

Hvis nogle undrer sig over ikke at have hørt noget fra Cykelcaféen et 

stykke tid, så er forklaringen den at jeg ikke har kunnet deltage i turene et 

stykke tid. 

Jeg har fået et uønsket job som sygehjælper: min kone faldt og brækkede 

benet 27. december og er afhængig af at jeg er hjemme og kan hjælpe 

med de daglige udfordringer. 

Men som Schwarzenegger siger ”I will be back.”. 

Et par facts om de to sidste mandage 20.-1. 40 deltagere og 16 km. Turen 

gik over Ejby og Vestskoven. 

Mandag 27.-1. 39 deltagere og 12 km. regnvejr. 

Til gengæld lykkedes det mig i dag at få tid til at deltage i kaffemikken 

bagefter. 

Jeg fik også et stykke kage fordi Willy ville dele med mig, Carl-Erik havde 

gjort alvor af sin trussel og spist mit stykke!! 

Ja den ungdom. Det var aldrig gået i min tid, da havde man respekt for 

alderdommen. 

På næste mandag ender vi i Pederstrup. Bjørn Petersen har inviteret på bål 

og boller, man bedes huske selv at tage kaffen med. 
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Det var ordene for i dag. 

På gensyn. 

 

 

 

Cykelcaféen 13.-1.-2020 

Vi må være født under en heldig stjerne. Efter dage med regn fra morgen 

til aften og igen i morgen var det tørvejr og solskin i dag. 

Turen blev ligesom i mandags en af de korte kun 12,5 km. 

Tiden blev brugt på en lille historie om Jonstruplejren, og et pitstop ved 

Tingstedet i Måløv. 

Anledning en fødselsdag, en af vores vigtige deltagere som er med til at 

sørge for at kaffen er klar når vi kommer tilbage fra turen, der var for 

øvrigt en fødselsdag mere som diverterede med chokolade et godt indslag. 

Det var godt at se at de fleste deltagere havde husket kaffekoppen, jeg vil 

købe nogle reservekopper til de nye deltagere og de glemsomme. 

Hvis det skulle være gået i glemmebogen, så husk at Cykelcaféen råder 

over en El-cykel som man kan låne, hvis man går med tanker om at 

anskaffe sig en. 

Husk også at vi holder sommerafslutning den 15. Juni. 

Cykelcaféen 6.-1.-2020 

Bortset fra 13 friske cyklister der kørte en frisk morgentur den 1.januar, 

blev i dag begyndelsen på et nyt år i cykelcaféens historie. 
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35 cyklister stod klar til en tur ud i det grå, temperaturen holder sig på den 

lune side, og kun en smule regn indikerede at det trods alt stadig er 

”vinter”. 

Frode var turleder, og turen gik til shelteret ved Hjortøgård. Inden vi kom 

så langt, holdt vi en pause ved flyvestationens tidligere varemodtagelse. 

Jorden er forurenet og bliver renset ved, at man ved hjælp af el varmer 

jorden op. De forurenende stoffer bliver varmet op og fordamper. 

Luften kommer igennem et kulfilter og bliver renset på en smart og billig 

måde. 

Efter den lille historie om hvordan man råder bod på tidlige tiders omgang 

med farlige stoffer, gik turen til Hjortøgård hvor vi fejrede en 91 årig med 

lidt livseliksir. 

Vi blev gjort opmærksomme på nogle skovhornugler i et træ tæt på hvor vi 

havde stillet vores cykler, der sad tre tæt op af stammen på et fyrretræ. 

Det var en af de ansatte på området der gjorde os opmærksomme på dem. 

Vi havde aldrig selv fået øje på dem. 

Turen hjem gennem skoven var hurtig overstået, og kaffen og kagen 

ventede på os som sædvanlig. 

Der er kun to ting der er ændrede i forhold til sidste år, og det er årstallet 

og VIGTIGT vi skal selv have kopper med. 

For øvrigt har jeg fundet ud af at cykelcaféen i 2019 sammenlagt har kørt  

23700 km. Et tal jeg kom frem til ved at gange kørte km med antal 

deltagere og dage. 

Det er kun et kuriosum som evt.  kan bruges til teste cykeldæks evne til at 

modstå punkteringer.  
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PS: Sommerafslutning bliver mandag den 15. juni. 

 


