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Cykelcaféen 14.-12.-2020 

Det var så sidste tur i 2020. Igen en gråvejrsdag og alligevel med 

varmegrader og uden regn, vi har virkelig været heldige hvad vejret angår. 

Lyse tider er forude, allerede på næste mandag begynder dagene at blive 

længere og inden vi ser os om, er det forår og sommer. 

I skrivende stund regner det, og jeg glæder mig over at jeg ikke skal ud at 

cykle nu. 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle I rare mennesker som har gjort 

cykelcaféen til det den er, også i denne vanskelige tid. 

Den måde vi har kørt på siden begyndelsen af november, gør det svært at 

vide hvor mange der har deltaget i turene, men der har da været et pænt 

fremmøde. 

Forhåbentlig vil 2021 gøre, at vi kan se frem til mere normale tilstande i 

Danmark og få vores hverdag tilbage. 

Corona skal have kamp til stregen og vaccinen skal hjælpe os med det.  

Glædelig Jul og et Godt Nytår til jer alle. 
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Anita har også sendt en hilsen. 

Om alt går vel, ses vi igen den 4. januar 2021. 

  

 

 

Cykelcaféen 7.-12.-2020 

Atter en grå men mild og blæsende dag, rigtig til en tur i skoven. 

Målet var igen Harreskovene med en lille gruppe på ti cyklister. 

Selv om vi har været der så mange gange i årenes løb, er der heldigvis så 

mange stier at vælge imellem, at det aldrig bliver rigtig ensformigt. 

Til gengæld ser det ud til, at den måde vi har arrangeret os på i 

cykelcaféen, kommer til at gælde langt ind i det nye år. 

Det er ærgerligt at vi må undvære kaffen og kagen og det sociale samvær 

bagefter men desværre nødvendigt. 

Lad os håbe at det med de nye tiltag får en ende, og at vores trofaste 

medcyklister holder ud, så vi i 2021 forhåbentlig kan få vores normale liv 

tilbage. 

Husk at på mandag den 14. december kører den sidste tur i 2020. 

Turen blev igen i dag på godt 10 km. 
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Cykelcaféen 11.-12.-2020 

Vi var 10 cyklister der kørte en tur i Harreskoven. Først ad en sti ingen af 

deltagerne havde kørt før, så en bjergbestigning til toppen af Hejrebakken 

for at beundre nogle 85 årige Douglasgraner flotte ranke træer. 

Når det går opad, går det også nedad, men desværre en kort fornøjelse, 

for så gik det opad igen med en pause ved det Sorte Hul. 

Birthe lokkede med nogle af Mogens juledråber og chokoladeskildpadder, 

det havde en positiv effekt på deltagernes humør. 

Videre over Fægyden til Borgmosevej, Femvej, Grønnevej, Syvstjernevej og 

en lille afstikker til et nyt underjordisk regnvandsbassin som skal forsinke 

kommende skybrudsvand. 

Igen en afstikker for at se på Rillesten som der er mange af i Harreskovene, 

vi fandt en der var intakt og en der var blevet flækket. 

Der er flere forklaringer på deres formål, statsskovridder Laumann 

Jørgensen holder på, at det er fortidsminder og helligdomme, 

arkæologerne mener at det bare er kløveriller og at stenene skulle 

anvendes til byggematerialer. 

Så er det bare mærkeligt at de på trods af det store arbejde det må have 

været først at lave rillerne dernæst at flække stenene og så lade dem 

ligge? 

Tilbage ad Skovlystvej og hjem ad Skovvej. 

Vi fik kørt ca. 19 km. 

Frode har aflagt rapport om sin tur til Søndersø og Flyvestation Værløse. 

De var også en gruppe på 10 og fik ligeledes kørt 19 km. 
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Læg mærke til at der er nogle ændringer i forhold hvor turen går hen, vi 

prøver at variere dem, men startstederne og turlederne bliver de samme.  

Bemærk også at vi har aflyst Juleturen den 13. december, når vi plejer at 

være 25 deltagere til gløgg og æbleskiver bagefter, så gør corona 

restriktionerne at vi skulle til at vælge hvem der måtte deltage og hvem 

der skulle blive hjemme. 

Vi håber at vi til næste år er kommet over krisen og kan få vores normale 

hverdag igen. 

Vi ses igen på mandag.  

 

 

 

Cykelcafeen 16.-og 23 .-11 2020 

På grund af problemer med en ny computer kommer referatet først nu. 

Coronarestriktionerne er desværre stadig gældende og ovenikøbet blevet 

forlænget til den 13. december. 

Vi kører stadig i 5 grupper med varierende antal deltagere, ca. 30 bliver 

det vist til, langt fra det antal vi plejer at være. 

Det kan næppe være vejret der er grunden til deltagertallet, det er sikkert 

den helt forståelige frygt for at blive udsat for smitte. 

Storm P. siger et sted: Man må gerne cykle med paraply. 

Ja jeg så en - men uden cykel. 

Nu lyder det til at der er en vaccine på vej, så at vi på længere sigt får vores 

hverdag tilbage. 



4. kvartal 2020 

Side 5 af 9 

 

Jeg tror at alle har det på samme måde som mig, vi savner den store flok, 

pauserne undervejs og kaffebordet bagefter. 

Og tilsyneladende må vi nok være tålmodige en rum tid endnu, idet der 

ikke er udsigt til at smittetallene er på vej ned. 

Alligevel er det vigtigt at vi kommer ud i naturen og den friske luft. 

Så kan vi til gengæld glæde os over at det går mod lysere tider, en måned 

endnu og dagene bliver langsomt længere. 

Indtil videre fortsætter vi med 5 grupper med de samme startsteder, men 

det kan være at lederne skifter startsted, vi trænger også til nye 

oplevelser.   

 

 

 

Cykelcaféen 9.-11.-2020   

Coronakrisen giver os nogle udfordringer, og vi prøver at løse dem så godt 

vi kan. Men vi håber alligevel at vi på et eller andet tidspunkt kommer 

tilbage til normale tilstande. 

Så derfor har vi nu lavet 5 startsteder: Sundhedshuset, rådhuspladsen, 

baghuset, kirketorvet og cykelstien på Hold-anvej overfor Meny. 

Hvert hold kører i samme retning hver gang hvis man skifter startsted får 

man altså 5 forskellige oplevelser ud af det. 

Hovedsagen er at vi trods alt kan komme ud at cykle. At vi må undvære 

det sociale samvær omkring kaffebordet, må vi så finde os i. 

Mandag den 2. november brugte vi pladsen foran sundhedshuset som vi 

plejer, og stod i hver sit hjørne for dele os i hold af 10 deltagere. 
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Ugen efter blev vi gjort opmærksomme på at der ikke var tilstrækkelig 

afstand mellem grupperne og det er årsagen til at vi nu gør som vi gør. 

Mandag den 9. november trådte de nye regler i kraft, og det havde vores 

fantastiske deltagere fundet ud af. 

Både Lejf og jeg havde ellers lavet en lille brugsanvisning. Det viste at være 

spildte kræfter. 

Så vidt jeg kan regne ud deltog 32 cyklister fordelt på de 5 hold, og jeg tror 

at alle fik en god tur ud af det. 

Vi fortsætter på denne måde indtil der bliver givet grønt lys til at vi igen 

kan få lov til at være mere end 10 personer i en gruppe. 

Husk at man kan variere oplevelsen ved at skifte hold, og selv om vi kører i 

samme retning hver gang så bliver det altså ikke helt den samme tur. 

Jeg kan konstatere at alle 5 hold fik kørt ca. 16,5 km.     

 

 

 

Cykelcaféen 26.-10.-2020 

Så blev vi igen udsat for en udfordring i forbindelse med corona 

epidemien. 

Max. 10 deltagere pr. hold. Med de krav har vi to muligheder: enten 

aflyser vi eller også gør vi som vi gjorde i dag. Der var kommet ca. 20 

cyklister til sundhedshuset, så vi dannede to hold og det fungerede godt. 

Flemming og jeg tog hver vores hold, men for at det også skal fungere den 

næste tid kræver det 4-5 holdledere. I øjeblikket er vi tre, så nogen må 

stille op og påtage sig opgaven. 
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Hvis det lykkes så ses vi på mandag. 

Læs vores hjemmeside på fredag og bliv orienteret. 

Desværre bliver det uden kaffe for adgangen til Baghuset er annuleret.  

 

 

Cykelcaféen 19.-10.-2020 

Det bliver en kort historie da jeg har fået den på anden hånd. 

Under Carl-Eriks vilde ridt gik turen ad fredelige veje til Ejby Mose. 

På grund af de nævnte fredelige veje uden trafiklys og andre muligheder 

for pause fik efter hvad jeg har hørt alle pulsen op og sved på panden. 

Ikke en gang en fødselsdag var der til et tiltrængt hvil. 

Det blev trods alt en god tur og kaffen i Baghuset fik rosende omtale. 

39 deltagere distance ukendt. 

Nu til noget helt andet: Mellem Sydbuen og Harretrup Å foregår der i 

øjeblikket noget aktivitet. Det er Novafos der er ved at etablere et 

regnvandsbassin som skal forsinke den regn man forventer der kommer 

mere af de kommende år. 

Støjvolden ved Svanesøen gøres færdig og stien under motorvejen ved 

Sydbuen bliver forbedret. 

Alt i alt en udvidelse af det grønne område som vi får glæde af til næste 

forår. 
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Cykelcaféen 12.-10.-2020 

På trods af efterårsferie dukkede 44 cyklister op til en frisk tur ud i det blå, 

eller rettere sagt i det kulørte, idet træerne er begyndt at skifte farve fra 

grønt til hele paletten af efterårsfarver. 

Turen gik gennem Jonstrupvang ud af tyskerleddet til Søndersø, en lille 

pause ved et sted der hedder træskotræerne. 

Stedet er bevokset med Elletræer som skomagerne i gamle dag brugte til 

træskobunde. 

Spånerne blev lige som på Bornholm brugt til røgning. 

Over Skovvej ind i Lille Harreskov, ad Måløvvej og Skelvej til Skovlystvej og 

hjem til Baghuset til kaffe og drømmekage. 

Da vi mødtes ved Sundhedshuset var det tåget og koldt, men solens 

fremkomst og et par bakker gjorde at alle vi fik varmen. 

Vi fik kørt ca. 16 km.  

 

 

Cykelcaféen 4.-10.-2020 

Igen en dejlig dag med solskin og en tur i det grønne denne gang til 

Stensøen i Vestskoven. 

Men først over Skovlunde og Ejby via Bymosevej til Herstedøster. 

I Herstedøster skete der det usædvanlige, at bagtroppen lige pludselig var 

Palle alene i verden, men efter lidt walkie-talkie kontakt blev der samling 
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på tropperne igen, og lige pludselig var vi på stedet hvor vi indtog vores 

kaffe. 

Stensøen er en kunstig sø som skylder sin eksistens Herstedhøje. 

Herstedhøje er resultatet af byggeaffald fra især Nørrebro, hvor man 

begyndte et byfornyelsesprojekt med at rive usunde baggårde og 

utilsvarende huse ned. 

Da Herstedhøje for det meste lignede en losseplads, var man nødt til at 

finde jord til dække affaldsbunken med og det blev hentet i Vestskoven 

blandt andet der hvor der nu er en sø. 

Det er åbenbart sådan at man laver natur i vore dage, og det er nok heller 

ikke det sidste, alene klimaændringerne kræver noget af det samme. 

Baghuset: vi har besluttet at drikke kaffe i baghuset igen fra på mandag, 

Lokalet er godkendt til 150 personer, så vi mener at det er stort nok til at vi 

kan holde den krævede afstand. 

Skulle der komme nyt om Corona situationen, vil vi naturligvis følge de 

anbefalinger som myndighederne kommer med. 

Havde vi ikke nærmet os efterår og vinter med de ændringer i vejret vi kan 

forvente, så ville alt have set anderledes ud. 

På trods af at der er efterårsferie fra næste uge cykler også på mandag. 

Der var 44 deltagere i dag og vi fik kørt 20 km. 

  

 


