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Cykelcaféen 23.-02.-2023 

 

”Det er en kold tid som vi lever i  

  Alle går rundt og fryser”  

 

 - det er teksten på en Kjukken sang og det er desværre også tilfældet i øjeblikket. 

Det er vinter i Danmark, men som af Vikingeæt er det ikke noget der afholder en 

dansk cyklist fra at trække cyklen ud af skuret, og mødes med ligesindede en 

kold mandag morgen. 35 af slagsen var til stede og opsat på en tur som gik ad 

Digterparken, Gl.Klausdalsbrovej, Hjortespringkilen og Egebjerg tilbage til 

Baghuset. 

For at turen ikke blev alt for kort, rundede vi Spiralen af Bent Sørensen ved 

forsikringsselskabet Tryg, senere en lille rundtur i Egebjerg forbi Egeporten der 

en ny skulptur af Peter Hesk og Janet Spiegal og Vingehuset af Niels 

Guttormsen. 

Kaffen var varm og kagen god. 

Alt i alt igen en god dag i glade menneskers selskab. 

13 km blev det til. 

Vigtigt: der var også et Pitstop ved Pæremosehavn, hvor både Frode og Valde var 

værter ved en varmende forfriskning, samtidig kunne vi se at der blev bygget nye 

sheltere som blev betalt af borgermillionen. 
 

 

Cykelcaféen 17.-01.-2023 

 

Jeg havde i dag desværre et ærinde på Herlev hospital P.s det var ikke mig, så 

derfor kunne jeg ikke deltage i turen, men den var i gode hænder hos Frode. 
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Det blev en kortere men spændende tur, der blev fundet nogle træer i Skovlunde 

Bypark som ingen havde set før. Man kan vel kalde dem træskulpturer. Hvor 

mange der er vides ikke, men det er da et besøg værd. 

Selv om solen skinnede for første gang på en mandag i år, var der glæde over at 

et pitstop blev holdt på Torvevej 19, og især fordi Børge sørgede for en 

forfriskning. 

Der deltog 34 cyklister og distancen blev på 12,5 km. 

 

Cykelcaféen 9.-1.-2023 

 

Så er cykelåret begyndt gråt og mildt, men solen har vi stadig til gode. 

30 cyklister var med på en tur over Værløse flyvestation med et pitstop i Måløv 

ved Tingstedet, hvor Bente diverterede med en forfriskning i anledning af en 

fødselsdag. 

Samtidig fik jeg hilst på Renata Lohse i færd med at samle affald, som de øvrige 

brugere af stedet desværre glemmer at tage med hjem. Det skal tilføjes at det er 

hendes mand og søn som har æren for at stedet eksisterer. 

Der er blevet etableret et toilet i tilknytning til stedet, men det er aflåst så nytten 

af det er meget begrænset. 

Efter den lille pause begav vi os på hjemturen, og da det begyndte at regne igen, 

tog vi den korteste vej hjem så det blev kun til 13 km. 

I dag indtog vi kaffen på 1. sal i Baghuset. Der blev lagt nyt gulv i stuen, men 

lokalet er hyggeligt nok og kagen smager også fortrinligt der. 

 

Godt Nytår alle sammen. 

 

P.S. der deltog ti cyklister i turen Nytårsdag og som sædvanlig en hyggelig start 

på året. 

Søren havde taget Jensen med og Anne hjemmebagte kokosmakroner begge dele 

meget velsmagende. 

Vi tilbagelagde 18 km. 

 
 


