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Cykelcaféen 26.-9.-2022 

 

For første gang i lange tider stod vi op til regn, alligevel var 31 cyklister 

rede til den sædvanlige tur ud i det blå. 

Regnen stoppede snart, og medens vi holdt pause ved bålhytten på Sletten i 

Store Harreskov skinnede solen, og det havde sin helt naturlige årsag der 

var nemlig fødselsdag. 

Charlotte var den glade giver, og det var også et godt tidspunkt for at gyde 

olie på de oprørte vande. 

På grund af at de gamle knæ nu har båret mig rundt i 87 år og er begyndt 

Drille, har jeg anskaffet mig en Elcykel til at hjælpe mig op ad bakkerne. 

Fascinationen af den lethed hvormed jeg betvinger bakkerne har gjort, at 

jeg glemmer mine medcyklisters kamp med at overvinde samme, og derfor 

ikke giver dem tid til komme til kræfter, det beklager jeg og det skal ikke 

gentage sig. 

Turen hjem gik ned af bakke til hjemmebag og varm kaffe. 

 

Distancen ca. 16 km. 

 

 

Cykelcaféen 19.-9.-2022 

 

På trods af at efteråret ifølge kalenderen er begyndt, så er cykelcaféen 
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alligevel velsignet med sol og varme således også i mandags. 

46 cyklister plus en ny deltager Birger var mødt op for at køre en tur i guds 

frie natur. 

Turen gik igennem Jonstrupvang og rundt om Søndersø med en pause ved 

Præstemosen, ikke for at læske ganen med vand men med en enkelt og lidt 

olie, heldigvis ikke den sidste. 

Efter 17.4 km. bænkedes vi igen i Baghuset til kaffe og kage fremtryllet af 

kærlige hænder. 

 

Husk alligevel at gøre jeres cykler vinterklar og find det rigtige tøj frem, 

selvom vejret er lunt og solrigt skal vi nok ikke regne med at det fortsætter.    

 

 

Cykelcaféen 12.-9.-2022 

 

En ny æra i cykelcaféens historie er indledt idet jeg har anskaffet mig en 

elcykel. 

Min plan var ellers at vente til jeg blev 90 år, men mine gamle knæ syntes 

at det var nu. 

Samtidig fik jeg et tilbud jeg ikke kunne afslå, og jeg håber ikke at mine 

nyvundne kræfter har skræmt nogle væk. 

Bortset fra det så ser det ud til at de vejrudsigter vi hørte i går er ret 

unøjagtige, den regn der skulle dække hele Danmark, er i hvert tilfælde nu 

kl. 20.33 ikke kommet endnu. 

Solen skinnede og 38 cyklister fulgte med på en tur gennem Jonstrupvang 

og Møllemosen, hvor der var dømt pitstop. Søren blev 80 år og en uge i 

dag. 

Vi stiftede bekendtskab med Jensen, Nordsøolie og en venlig italiener ved 

navn Branca Menta. 

Det bekom alle vel, og jeg tror at den brug af de gamle munkes medicin, er 

skyld i at så mange af cykelcaféens ældre deltagere stadig er fit for fight. 

 

Alt i alt atter en god dag i gode menneskers selskab, hvor vi er begyndt på 

sæson nr. 11. 

Turen blev ikke så lang ca. 14.5 km. 
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HUSK på fredag er det 27,5 år og en dag siden at Ballerup-Måløv-

Skovlunde afd. blev oprettet, derfor holder vi Reception i Skovlunde 

Torvevej 19 fra kl.15.00-18.00. 

Vi havde inviteret Dronning Margrethe, men hun meldte fra på grund af 

migræne. Til gengæld har Jesper Würtzen meldt sin ankomst. 

 

Der vil være lidt til ganen, lidt sødt til kaffen og godt selskab. 

 

 

 

 

Cykelcaféen 5.-9.-2022 

 

En uge efter vores 10-års jubilæum var der igen lagt op til fest i 

cykelcaféen. 

En efterhånden mangeårig tradition, som har noget at gøre med 

min fødselsdag, løb af stablen ved madpakkehuset i Harrestrup 

Ådal. 

Efter en cykeltur samles vi der og nyder Lilians hjemmebagte 

boller, ost og ligeledes hjemmelavet syltetøj. 

Jeg må tilstå at jeg med min alder er holdt op med at holde 

fødselsdag. Der har været for mange af dem, men at være sammen 

med så mange søde og rare mennesker, det vil jeg ikke undvære. 

Det er muligt at det er at være for optimistisk, men jeg tager gerne 

10 år mere med cykelcaféen. 

40 cyklister deltog i en tur i Vestskoven og 6 ventede på os ved 

madpakkehuset med boller, flag og guitar. 

Tak til Lilian og Kurt med maden, Willy med flag og Bjørn med 

musik og sange. 

 

Vi ses igen på mandag. 
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P.s. den 16. september fejrer vi Cyklistforbundets 27,5-års 

jubilæum. 

 

Receptionen afholdes i vores lokaler Torvevej 19 fra 15.00-18.00. 

Der vil være lidt at spise og drikke. 

 

 

 Cykelcaféen 29.-8.-2022 

 

Lørdag den 3. september 2022 er det 10 år siden at Cykelcaféen 

kørte sin første tur med 16 deltagere. 

En drøm jeg havde haft i flere år, var gået i opfyldelse. 

Jeg har altid været glad for at cykle, og jeg syntes at der var så 

meget i vores omgivelser, jeg gerne ville dele med andre. 

Naturen der omgiver os til alle sider, kunsten som vi er omgivet af 

og ikke mindst det sociale samvær med andre mennesker. 

Jubilæet skulle naturligvis fejres, og det blev i går 29. august med 

48 deltagere deriblandt nogle gæster som har været med i mange 

år, men af forskellige årsager er holdt op med at deltage i turene. 

Medens jeg kørte til Ganløsebageren efter en stor lagkage, samlede 

37 cyklister appetitten med en cykeltur under Frodes ledelse. 

Lokalet var pyntet med flag, der var små glas i baren, Bjørn havde 

taget sin guitar og nogle sange med, alt var lagt op til et par timer i 

godt selskab. 

 

På mandag fester vi igen, som vi har gjort i de senere år drikker vi 

kaffe i Harrestrup Ådal med Lilians hjemmebagte boller, og jeg er 

sikker på at det spirituøse indslag ikke bliver glemt. 

Husk kaffen og 10 kr. til forplejningen. 
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Der er ikke skrevet referat fra den 15. og den 22. de kommer her i 

forkortet udgave. Begge gange under Frodes ledelse. 

 

 

22.-8. Ågerupvej, Peters Bro,Dyssekilde og Vikingelandsbyen 

Ågerupvej Peters bro, Dyssekilde med et pitstop foranlediget af 

Jens med en forfriskning derefter over Vikingelandsbyen tilbage. 

36 deltager og 18 km. 

 

15.-8. Hjortspring, Cowboybyen, Skovlyst og Harreskoven 

Hjortespring, Cowboybyen, Skovlyst, Harreskoven og hjem til 

kaffe og kage. 

38 deltagere og 18 km. 

 


