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Cykelcaféen 9.-5.-2022  

 

Atter en dejlig dag med sol, som fik 37 cyklister til finde cyklen frem og 

deltage i en tur til Vestskoven. 

Orkidevej ad Lindevej til det første pitstop og med udsigt over grønne 

marker med masser af gule mælkebøtter og græssende Højlandskvæg, gav 

Erik Hav en tiltrængt forfriskning årsagen krondiamantbryllup, der er 

heldigvis ingen grænser for undskyldninger til at feste. 

Videre ad Langkærvej til Østbakkevej, og over ringvejen ad Hejremosevej 

til Harrestrup og madpakkehuset i Ådalen. 

Madpakkehuset erstattede Baghuset der i dag var optaget af et andet 

arrangement, men med det vejr var det et godt bytte. 

Medbragt kaffe og Bentes hjemmebagte muffins gjorde det til en perfekt 

slutning på turen. 

Da jeg var hjemme, havde jeg tilbagelagt 20,8 km.  
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Cykelcaféen 25.-4.-2022 

 

På trods af de sorte skyer som krigen i Ukraine kaster over Europa, og som 

bringer minder tilbage til en som har oplevet anden verdenskrig på egen 

krop, så er det rart at Cykelcaféen får én på andre tanker. 

Magen til glæde over tilværelsen ved at være sammen med 41 glade 

cyklister skal man lede længe efter, samtidig spiller vejret også med 

solskin, ingen vind og en god guide som også sørgede for, at der på 

passende steder var pauser, idet både Kirsten og Jørgen følte trang til at 

gøre os opmærksom på, at de var blevet et år ældre. 

Det var ikke til at se det på dem, og det foredrag jeg var på i går af en 

forsker fra Syddansk universitet der fortalte at danskere på 60 år nu har en 

kondition som danskere på 40 år, beviste at han havde ret. 

Det er i øvrigt dejligt at være omgivet af unge mennesker. 

Det vil jeg tillade mig at sige eftersom jeg er den næstældste i gruppen. 

Vi fik kørt 16 km uden problemer og kom som sædvanlig hjem til dejlig 

kaffe og kage. 

 

 

 Cykelcaféen 11.-4.-2022 
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29 cyklister deltog i dag i en speciel tur med sol og næsten vindstille efter 

en weekend med storm. 

Anledningen var, at der 

var deltagelse af Charlotte 

Holtermann. forkvinde for 

Kultur og Fritidsudvalget i 

Ballerup kommune, for 

dels at se hvad vi foretog 

os i cykelcaféen, og dels 

for at uddele en 

frivilligbuket til en meget 

vigtig person i vores 

midte. 

Da cykelcaféen begyndte 

den 3. september, var der to damer der gjorde sig bemærket. Den ene var 

Ellen Sørensen fra Smørum, som syntes at der ikke var nogen grund til kun 

at cykle hver anden mandag, som det ellers var planen. 

Som alle ved fik hun sin vilje. Desværre er hun ikke med mere, det er den 

anden dame heldigvis endnu, og det 

er Lilian, som sørger for vores 

velbefindende hver mandag med 

hjemmebagt kage. 

Sundhedshuset havde lovet at give 

kaffe når vi kom tilbage fra vores tur, 

men kagen var ikke med i tilbuddet, 

så jeg 

købte et 

par poser 

småkager. Det syntes Lilian var noget pjat, det 

var for dyrt og hun ville gerne bage, og som alle 

ved gør hun det nu på 10ende år. 
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Skulle hun blive forhindret af en eller anden årsag, har hun sørget for 

vikarer som så træder til. 

Så der var ingen tvivl om, at 

hvis der er nogen der har 

fortjent en udmærkelse, så er 

det Lilian og det var alle 

enige om. 

Tre hurraer og stående 

applaus afsluttede den 

seance. Nu er Lilian jo ikke 

den eneste der gør en 

indsats. Kurt og Bente er 

med til at brygge kaffe og 

servicere os når vi kommer 

fra turen, trætte og svedige 

så at vi kun behøver at tage plads ved bordet. 

Der var også en lille 

opmærksomhed til dem. 

Isabella og Luna Kurt 

og Lilians børnebørn er 

også en del af en 

tradition, de deler 

nemlig påskeæg ud. 

 

Et pitstop i Måløv ved 

Tingstedet var der også 

på programmet. Anne 

Hellerup delte påskeæg 

ud i forbindelse med sin 

fødselsdag i morgen, og 

Bent fra Skovlunde diverterede med nogle gyldne dråber et godt initiativ. 

 

Kaffen kaldte, så turen gik over Søndergårdsbebyggelsen, ad Jespers sti til 

Pederstrup og tilbage til Baghuset. 

 

 Et surt opstød skal det ikke mangle på: nu er vi på jeg ved ikke hvilken 

gang blevet overfaldet af sure madammer fra Ældresagen. 
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Det kan godt være at de skal bruge lokalerne kl.14.00 men der skulle ikke 

være grund til at begynde at genere vores deltagere og ligefrem som i dag 

påstå at vi slet skal være der. 

Hvis de ikke kan nå at dække bord eller hvad de nu skal på to timer er de 

ikke deres opgave voksen. 

 

P.S. På mandag anden påskedag den 18. laver Flemming en tur. 

For øvrigt er der Læmmedag samme dag, men det tror jeg nok han har taget 

med i sine planer. 

 

Et lille vers af en alvorsmand Martin Luther: 

Nu årets bedste tid er nær, 

da alle fugles muntre hær 

opfylder himmel, skov og vang 

med jubeltoners glade klang. 

 

God påske til jer alle, vi ses den 25. april. 

 

Turen blev på 12,4 km. 

 

 

Cykelcaféen 4.-4.-2022 

 

På trods af at foråret er sat på pause, vovede 23 cyklister sig ud på en våd 

og blæsende tur. 

På grund af det ubehagelige vejr blev det kun til 11 km. Men dog gjort 

udholdelig på grund af et pitstop med indlagt doping. 

Jeg forstod at dopingen var indført fra Tyskland og forslaget fra Dr. Nielsen 

var en Enkelt dosis Nordsøolie. Det vil vise sig på mandag om recepten var 

virksom. 

Vejrudsigten for resten af ugen ser ikke særlig venlig ud, så det kan være at 

et lille Gruk kan hjælpe lidt på humøret. 

 

Vår 

Det er en usigelig følelse 

den 
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at gå i en lysegrøn majskov 

igen! 

Jeg spørger mit forhærdede 

hjerte: 

Hvordan er det? 

 

Og det er - som et bøgetræ 

køligt og skønt 

et lysende løvbrus, en gejser 

af grønt! 

Skyder til vejrs i mit hjerte. 

- Sådan er det! 

 

Vi ses på mandag til sidste officielle tur inden påske. 

 

Flemming vil dog gerne køre en tur påskemandag den 18. 

 

P.S. det var Anette der havde sørget for dopingen. 

 

 


