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Cykelcaféen 18.-10.-2021   

 

En spændende tur med afstikker til den nordiske mytologi i form af 

Valhalla - de faldne kæmpers paradis. 

I dag er det heldigvis en børneinstitution. 

Ved siden af den ”italienske villa” også kaldt Egebjergtoften, navnet 

kommer måske af byggestilen og farven som godt kan ligne en toskansk 

villa ligeledes fuld af børn. 

Det blå hus som ingen tilsyneladende bruger men som ser velholdt ud og er 

fuldmøbleret. 

En gåde som vi må se at få løst. 

Turen gik videre ad Tranemosevej til Vestersø og Sømosen. Vi kørte altså 

kun på stien rundt om søerne, men alligevel blev vi ret våde. 

For første gang i mands minde tillod vejrguderne sig at lade det regne på os. 

Det gav os til gengæld mulighed for at teste om regntøjet stadig fungerede, 

eller om vi skal investere i noget nyt. 

Efter 16,5 km endte 40 cyklister til varm kaffe og drømmekage i Baghuset. 

Vi havde - også i dag - en gæst Johan Muller fra kommunalbestyrelsen 

med, som var interesseret i at se hvad vi foretager os hver mandag. 

Han var vist tilfreds med hvad han så. 

For øvrigt var han forundret over at kommunens økonomi er så stram, at 

Sundhedshuset er nødt til at spare vores kaffe væk. 

Jeg kunne trøste ham med at vi har ansøgt om § 18 midler til at dække 

udgiften. 

Pengene kommer så bare fra en anden kasse. 

 

En rettelse: det var kun to damer der i mandags drejede til højre for rødt ved 

Sydbyen. 

Tilfældigvis var en ordenshåndhæver til stede, som måtte belære Lena og 

Bente om at færdselsloven også gælder for pensionister på cykeltur. 
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De lovede aldrig at gøre det mere, og slap for en bøde på 1000.-. 

 

Det var alt for i dag. Vi ses igen på mandag samme tid samme sted. 

 

 

 

 

  

 

Cykelcaféen 11.-10.-2021 

 

Mandag har vist sig at være en god dag at tage på tur med cykelcaféen. 

I de ni år vi efterhånden har kørt, har vi aldrig aflyst på grund af vejret. 

En gang var der faldet så meget sne, at vi gik en tur i stedet for, og en enkelt 

gang udsatte vi starten en halv time. 

Således også i mandags, så selv om vi næsten er mit i oktober måned, 

skinnede solen som den plejer. 

Turen gik over Pederstrup til gadekæret i Ledøje, hvor nogle af os besøgte 

kirkegården, som gemmer gravminder for to kendte navne i dansk kultur. 

Det drejer sig om møbelarkitekten Ole Wanscher, hvis forældre har et 

mindesmærke der, og Thorvald Bindesbøll som har en forfader, der var 

præst ved Ledøje kirke. 

Derefter videre ad Vejleåstien mod Dyssekilde, gennem Vestskoven, ad 

Hold an vej mod Ballerup. 

Der går rygter om at nogle af deltagerne ved krydset Vestbuen - Sydbuen 

drejede til højre for rødt. 

Jeg håber at de kunne nøjes med en løftet finger af den motorcykelbetjent 

der så det? 

Men det får vi måske opklaret på mandag hvis de kommer? 

Der var 43 deltagere og vi fik kørt 17.4 km. 

 

 

Husk at vi kører på mandag selv om det er efterårsferie. 
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Cykelcaféen 4.-10.-2021 

 

Jeg ved ikke om vejret var skyld i at 50 cyklister stod klar til start, det er 

ellers rimeligt nok, for regn søndag og regn i dag tirsdag gjorde det klart, at 

mandag måtte være dagen. 

Der var måske også nogle det havde luret at Flemming havde haft 

fødselsdag i onsdags, hvem ved? 

Ikke desto mindre drog vi ud i det uvisse med Frode som guide. Det blev en 

lang tur med omveje, bakker, en punktering, lidt vrøvl med et gearskifte og 

den længste distance i år. 

Mit hjerte hvad vil du mere? For øvrigt blev der byttet jakker. ikke med 

vilje men det kan naturligvis godt være Flemmings skyld. da det var ham 

der havde noget trylledrik med. Det kan være bevidsthedsdæmpende og gå 

ud over synet. 

Jeg håber at de rette ejermænd finder deres jakker på mandag. 

 

Ved en lille pause på Læssevej gjorde Frode os klogere på hvorfor den 

hedder sådan. 

En mand - i dag ville vi kalde ham iværksætter - havde fundet ud af, at der 

var forekomster af grus ved Søndersø, og det var der behov for i 

København. Så han begyndte at anlægge tipvognsspor for at transportere 

det til Værløse station. Der blev det LÆSSET på tog til Lygten station, så 

derfor Læssevej. 

Det blev ingen succes, der var ikke grus nok. 

Erik Frogne Knudsen var en entreprenant person med mange jern i ilden, og 

i mange år den rigeste mand i Værløse. 

 

Hvis der er nogle der er interesseret i flere historier om ham i Værløse 

lokalhistoriske arkiv. 

 

Turen blev på 24 km. Og for første gang kom først tilbage til Baghuset kl. 
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11.45. 
 


