
Cykelcaféen – 3. kvartal 2021 

Side 1 af 5 

 

Indholdsfortegnelse 
Cykelcaféen 27.-9.-2021 .......................................................................................................................................1 

Cykelcaféen 20.-9.-2021 .......................................................................................................................................1 

Cykelcaféen 13.-9.-2021 .......................................................................................................................................2 

Cykelcaféen 6.-9.-2021 .........................................................................................................................................2 

Cykelcaféen 30.-8.-2021 .......................................................................................................................................3 

Cykelcaféen 9.-8.-2021 .........................................................................................................................................4 

 

Cykelcaféen 27.-9.-2021 

 

Atter en god dag med godt vejr og 40 deltagere. 

I onsdags blev Lejf og jeg præsenteret for et foto af en sti der forbinder de 

to nye søer der hører til forsinkelsessystemet og Svanesøen. 

Desværre var det ikke den jeg troede, så det var en skuffelse, især fordi jeg 

for en måned siden foreslog Hella Tiedemann, at det ville være en god idé. 

Og så tænkte jeg at det nærliggende valg måske ville hjælpe lidt på det, 

men jeg tog fejl. 

Bortset fra det så fik vi da en tur ud af det, ca. 16 km blev det til, og vi fik 

også set forarbejdet til den nye fodgængerovergang ved Højagerskolen. 

Det vil forhåbentlig gøre det lettere at krydse Skovvej, næste gang turen går 

i den retning. 

På onsdag er vi engageret til at forestå den første fællesspisning på vores 

nye foreningscenter ”Posthuset”. Det bliver spændende, der er udsolgt med 

50 gæster. 

 

Cykelcaféen 20.-9.-2021 

 

Atter en sommerdag med sol og varme i september. 

41 cyklister på tur i Vestskoven, et pitstop ved Hakonsøen, en forsinket 

fødselsdag, men ikke desto mindre vellykket. 

Efter godt 17 km tilbage i Baghuset til kaffe og kage. 

 

Kl. 19.30 Generalforsamling i Skovlunde 15 deltager. 
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Bestyrelsen fortsætter uændret så alt er ved det gamle. 

 

Husk Fællesspisning på Posthuset på onsdag 29.-9. fra 17.30-20.00. 

Billetter a 50.- købes på Biblioteket senest på fredag den 24. 

Der bliver serveret Mørbradgryde med Ris og Salat. 

 

Cykelcaféen 13.-9.-2021 

 

Mandag og gråvejr måske et lille tegn på efterår? 

38 cyklister var alligevel klar til mandagens højdepunkt, en cykeltur hvor 

man er prisgivet turlederens luner. 

De finder sig i det trods alt, det er jeg glad for. 

En tur rundt om Søndersø med et pitstop i anledning af Sørens fødselsdag, 

og for at samle kræfter til en tur på bakken til flyvestation Værløse. 

Der bliver bygget og bygget, men det falder tilsyneladende i god jord, 

boligerne bliver solgt så såre de er færdige. 

Man må håbe at det ikke bliver på bekostning af et fantastisk område, 

der er til glæde ikke bare for os mennesker men også for dyr og planter. 

Turen blev på godt 20 km.   

 

Husk: Generalforsamling på mandag den 20.-9. 

I kan rolig dukke op, bestyrelsen fortsætter og beretningen bliver meget 

kort, til gengæld vil vi gerne have hjælp til at drikke vinen og lidt spiseligt. 

Vi mødes kl.19.30. 

 

P.S. Fællesspisning på Posthuset onsdag 29.-9. kl.17.30-20.00. 

Maden bliver: Mørbradgryde med Ris og Salat. 

Billetter til 50 kr. kan købes på Biblioteket. 

Det er Cyklistforbundet der står for arrangementet. 

 

Cykelcaféen 6.-9.-2021 

 

Sommeren fortsætter med uformindsket kraft. Det nød vi godt af i dag, 

41 cyklister deltog i en tur i Vestskoven, kun med det formål at nå til 
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madpakkehuset i Harrestrup Ådal. 

Der ventede Lillian nemlig med hjemmebagte boller. 

En tradition der efterhånden har nogle år på bagen, men som aldrig bliver 

umoderne. 

44 cyklister nød bollerne og den hjemmelavede marmelade plus ost og 

smør, tak Lilian for din indsats som alle sætter stor pris på. 

Efter et par timer i hyggeligt samvær brød vi op og en dejlig oplevelse 

rigere. 

Vi ses igen på mandag til kaffe og kage i Baghuset. 

Turen blev på 14 km. + det som vi havde til hjemmet. 

 

På søndag er der tur til Store Cykeldag på Værløse Flyvestation. Vi mødes 

på Banegårdspladsen ved Biblioteket kl. 10.00. 

Husk madpakke og drikke. 

 

HUSK: onsdag den 29. september er der Fællesspisning på Posthuset. 

Arrangementet starter kl. 17.30 og slutter kl. 20.00. 

Vi står som værter og serverer Mørbradgryde med Ris og Salat. 

Pris 50.- 

Tilmelding på  

bib.ballerup.dk/arrangementer/godt-og-blandet/faellesspisning-paa-

posthuset  

 

Cykelcaféen 30.-8.-2021 

 

Så er min ferie forbi for denne gang, og hverdagen er begyndt. 

Turen i dag blev en af de kortere men ikke desto mindre flot i solskin og 20 

gr. varme. 

Det var velgørende efter flere uger med regn og kulde. 

40 cyklister var med på en tur over Egebjerg, Østerhøj, Måløv og 

Pederstrup. 

En ret udramatisk tur bortset fra at Frode punkterede, og at jeg tabte mine 

nøgler. 

Selvom jeg kørte turen en gang til fandt jeg dem ikke, nu håber jeg bare at 

de ligger i Baghuset. 
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HUSK på mandag drikker vi kaffe ved madpakkehuset i Harrestrup så husk 

medbringe jeres egen kaffe. 

Vi mødes naturligvis som sædvanlig ved Sundhedshuset og cykler en tur 

først. 

 

I den kommende tid sker der følgende: Værkstedet åbner 2.-9. 

Generalforsamling mandag den 20.-9. 

Vi står for fællesspisning på Posthuset den 29.-9.fra kl.17.30-20.00. 

Vi fortæller lidt om vores aktiviteter i Ballerup og bagefter serveres der 

Mørbradgryde med Ris og Salat. 

Pris 50.- tilmelding nødvendig. 

 

Distancen i dag 16 km. 

 

Cykelcaféen 9.-8.-2021 

 

Så er ferien forbi. Lige som skolebørnene glæder sig til at møde deres 

venner, således summede det også med glade stemmer ved Sundhedshuset. 

37 cyklister begav sig ud på en tur over Ledøje til Vestskoven. 

På grund af den lange periode uden motion, var turlederen nødt til at 

indlægge et par pauser undervejs. 

Heldigvis havde to betænksomme damer sørget for noget læskende og 

styrkende, som gjorde at alle 37 gennemførte turen, som endte i Baghuset 

med kaffe og kage. 

 

Nå, det med den manglende motion skal nu tages med et gran salt. 

Flemming og Frode holdt gang i cykelcaféen medens jeg holdt ferie, og det 

var vist nok en succes. De gange jeg var med dukkede henholdsvis 27 og 29 

cyklister op. 

Det er dejligt at se at cykelcaféen også består af initiativrige mennesker, 

som bidrager med noget som vi alle har stor glæde af. 

 

P.S. 

Den tur som Jørgen havde på programmet sidste år og som ikke blev 
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gennemført på grund af Corona bliver kørt den 29. August. 

Turen er grønne cykelruter i København. 

Startsted som sædvanlig Banegårdspladsen kl. 10.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


