
4. kvartal 2019 

Cykelcaféen 16.-12.-2019 

Den sidste tur i 2019 foregik i mildt vejr, næsten 5 gr., vindstille og ingen 

regn. 

36 deltagere på cykel + 7 af vores venner til kaffen, på grund af forskellige 

årsager kan de ikke cykle i øjeblikket. 

Det er dejligt at de alligevel kommer og hygger med os. 

Der blev givet gaver fra alle i cykelcaféen til Lillian og Bente. Frode og jeg 

blev også begavede, vi takker.  

Vi kørte en tur gennem en meget mudret Jonstrupvang. De store 

træfældningsmaskiner havde lavet de ellers gode veje til et ælte. 

Så min cykel kom i bad da jeg kom hjem, for at den kan komme ind i det 

nye år som en ren cykel. 

For øvrigt havde vi en ny bagstopper. I dag måtte Tonny træde til fordi 

Frode var blæst inde i Rostock på vej hjem fra julemarked i Berlin. 

Han nåede dog også at dukke op til kaffe og julekage. 

Resten af turen gik rundt om Søndersø, hvor stien har fået en fin ny 

belægning det meste vejen. Der mangler lidt i den nordre ende, hvor der 

stadigvæk arbejdes. 

Vi fik kørt 17 km. i dag. 

Nu er der dømt juleferie til den 6. januar, men hvis man ikke kan vente så 

længe, er der en chance for at lufte håret og cyklen den 1. januar. Vi kører 

en lille tur fra biblioteket/stationen kl. 10.00, og ønsker hinanden godt 

nytår og samler appetit til frokosten. 



Glædelig Jul og Godt Nytår til alle. 

Cykelcaféen 9.-12.-2019 

2019 har været det vådeste år i Danmark siden 1999, men det er i dag 

første gang i år at cykelcaféen har været nødt til at cykle i regnvejr. 

På trods af vejrudsigten deltog 38 i turen. 39 hvis Anni ikke havde haft en 

flad cykel da hun skulle hjemmefra. 

Turen blev heller ikke særlig lang kun 14 km. Vi blev våde, men varm kaffe 

og lækker kage ventede os som sædvanlig, og selv om man sad med våde 

bukser glemte man det næsten. 

Det var først da man igen kom udenfor at man blev mindet om det.  

Næste mandag den 16. er det sidste gang vi cykler i år. Julen nærmer sig 

og jeg tror at vi alle har for travlt med de sidste juleforberedelser til at få 

tid til at mødes til en cykeltur den 23. 

Den første chance for at få lidt frisk luft i håret bliver onsdag den 1. januar 

2020, hvor vi mødes kl. 10.00 ved Ballerup Bibliotek/stationen. 

En lille frisk morgentur hvor vi ønsker hinanden Godt Nytår og samler 

appetit til frokosten. 

Cykelcaféen begynder igen den 6.-1.-2020 kl. 9.30 ved Sundhedshuset. 

Nu kikker solen frem og vi går lysere tider i møde, og inden vi ser os om, 

skal vi til at tænke på varme dage. 

Jo ældre man bliver jo hurtigere går tiden. Forstå hvem der kan.  

Cykelcaféen 2.-12.-2019 

”Det var i dag et vejr og solen skinnede” frit efter Kim Larsen. 



Efter det vådeste efterår i mange år, har solen nu skinnet i tre dage og 

sikke en humørindsprøjtning. 

Vi er begyndt på julemåneden, så i dag var der ikke bare kage på bordet. 

nej der var sandelig også chokolade og ikke nok med det, Birte var så glad 

for at være kommet sig over sin sygdom, at hun diverterede med 

flydende julegodter. 

Mogens bidrog også til festen med noget julenoget i anledning af sin 

fødselsdag. 

Alt i alt en rigtig god dag. 

41 deltog og vi fik tilbagelagt 17,5 km. 

Husk at vi holder julekomsammen med Gløgg og Æbleskiver på søndag i 

vores lokaler i Skovlunde. 

Turen begynder dog med en cykeltur kl. 13.00 fra banegårdspladsen ved 

biblioteket. 

Frode er turleder og leder jer til målet i Skovlunde. 

Deltagelse koster 20.- for traktementet og vi medbringer en gave til 15.- 

til 20.- som vi spiller om. 

Husk lygter da det er mørkt når vi er færdige kl. 17.00. 

Cykelcaféen 25.-11.-2019 

En gråvejrsdag som vi efterhånden er vant til, hvor pokker bliver solen af? 

Vinterdepressionerne står i kø, men så er det jo heldigt at der er noget 

der hedder Cykelcaféen, der virker som lykkepiller. 



Når man kommer til Sundhedshuset kl. 9.30 og ser alle de friske cyklister 

der venter på at blive jaget rundt i Ballerup og omegn, kan man kun blive i 

godt humør. 

Hele 40 deltagere var med på turen i dag, turen var tilrettelagt med to 

pauser undervejs, men det blev et par tørre af slagsen. 

Jeg håber ikke at der sket noget alvorligt med Birte og John. 

Til gengæld havde vi den glæde at både Johannes og Hans deltog i 

kaffebordet, de er begge på rekreation efter deres sygdom, og så da ret 

friske ud. 

Det er dejligt at se at de sætter pris på vores selskab. 

Turen blev på 16,5 km. 

Husk: søndag den 8.-12. er der Gløgg og Æbleskiver i Skovlunde. 

Af hensyn til indkøb bedes I give besked om deltagelse på mandag den 2.-

12. 

Cykelcaféen 18.-11.-2019 

Så blev cykelcaféens El-cykel behørigt indviet, med turen til 

opholdsstedet i Skovlunde blev det næsten 30 km. 

De 18 foregik på turen i dag, som førte os over Måløvhøj hvor vi beså 

Dronning Louises Børnehospital, et par deltagere påstod at det lå på 

Østerbro og det viser sig at være korrekt. Afdelingen på Tvendagervej var 

åbenbart en slags rekreationsafdeling. 

Man bliver klogere og klogere af at cykle !! 

Videre gik turen til Måløv med et stop ved Tingstedet, hvor der blev 

serveret en lille forfriskning, der var også modvind at kæmpe imod. 



Søndergårdsområdet er altid et besøg værd, så det blev lige rundet og 

derfra gik turen hjem til kaffe og kage. 

Birte fra Måløv deltog i dag efter en sygdomspause, frisk som tidligere det 

var rart at se. 

Nu håber vi at Willy også kommer op på mærkerne igen, når han får en ny 

hofte. 

Jeg skal huske at fortælle at vi har fået penge til cyklen gennem § 18 

midler og bevilget af Frivillighedsrådet. 

Det er meningen at den skal kunne lånes af alle der enten deltager i 

cykelcaféens ture eller overvejer det. 

Føler man at kræfterne begynder at svigte og overvejer at anskaffe sig en 

El-cykel selv, vil det være en god idé at leje/låne den inden man evt. 

køber en. 

Cykelcaféen 11.-11.-2019 

En dejlig efterårsdag lokkede atter, med en trang til at se skoven i al sin 

pragt. 

Det var jeg ikke ene om. 48 andre stod klar med velpumpede cykler en 

sågar på racercykel, det hævnede sig senere idet han bidrog med en af de 

sjældne punkteringer. 

Ellers forløb turen uden forhindringer som sædvanlig. 

Lidt over 18 km blev distancen. 

Vi har fået mulighed for at besøge Flyvehistorisk Forening på Flyvestation 

Værløse. Det besøg har vi besluttet at benytte os af, når vi næste gang må 

vige pladsen i Baghuset for et andet arrangement. 



Nu er det en kendsgerning. Cykelcaféen har fået en El-Cykel, som man har 

mulighed for at låne, hvis man går med tanker om at anskaffe sig en. Der 

vil være nogle betingelser der skal opfyldes f.eks. af forsikringsmæssig art, 

og der skal aflægges en prøve, inden man bliver sluppet ud i trafikken. 

Det er en ganske enkel model, og der er flere af cykelcaféens deltagere 

der kører på sådan en. 

Cykelcaféen 4.-11.-2019 

Om det var en truende vejrudsigt med risiko for regn eller problemer med 

cyklen vides ikke, men i dag var der ”kun” 36 til start. 

Regnen kom ikke og temperaturen sneg sig op på næsten 10 gr., så 

udsigten til en god tur var tilstede. Det eneste der stikker en kæp i hjulet 

er, at den megen regn vi har fået i år, gør det vanskeligt at benytte de 

gode stier vi har i de grønne områder. 

Jeg personlig synes at det er hyggeligt at pudse cykel. Det er vist ikke alle 

der ser på det på samme måde, der er i hvert fald flere der ikke bryder sig 

om mudder og pløre. 

Det blev en tur fortrinsvis på asfalt over Jonstrup, Møllemosen og 

Søndergårdsområdet. 

Da vi på det tidspunkt kun havde kørt 8 km, kunne jeg alligevel ikke nære 

mig for at tage Tørveslettevej til hjemturen, og jeg ved godt at den første 

del er ret elendig med vandhuller og ujævn belægning, men alle kom da 

helskindet hjem til kaffe og kage. 

Samtidig fik vi så også rundet Pederstrup og kom op på 15,5 km. 

Cykelcaféen 28.-10.-2019 

Igen en dejlig dag med sol og vindstille, perfekt til en tur ud i det grønne. 



41 cyklister havde spændt hjelmen og forventningerne som 

tilsyneladende blev indfriet. 

Måske hjalp det også med et lille pitstop for enden af Søndersø, efter min 

fødselsdag var der blevet en Enkelt og noget Ingefærsaft til overs og især 

Ingefær skulle være sundt og livsforlængende. 

Om det passer vil vise sig. Hvis alle dukker op igen på mandag har det i 

hvert fald ikke skadet. 

Der var flere der blev overraskede over at høre at vi fik tilbagelagt 17,2 

km. Det føltes ikke sådan, men det er da rart at høre, så kan alle jo være 

med. 

For øvrigt kunne vi hilse på en ny deltager fra Harreskovby, så nu må vi 

vise hende steder hvor hun ikke har været. 

For andre bliver der tale om gentagelser, men kan næsten heller ikke 

undgås vi har trods alt kørt i 7 år. 

Vi ses på mandag uanset vind og vejr. 

Cykelcaféen 7.-10.-2019 

Det er blevet in at afholde Broløb hver gang en ny bro bliver åbnet. 

Det vil Cykelcaféen også deltage i, så derfor afholdt vi vores eget Broløb i 

dag. 

Vores bro er ikke bare en nyrenoveret Lillebæltsbro fra 1935, næ vores 

bro er kopi fra 979 bygget af Harald Blåtand, vi vil lidt mere. 

Det mærkelige er at den oprindelige bro blev bygget over Vejle Ådal i 

Jylland, medens den nye er bygget over vådområdet ved Store Vejle Å på 

Sjælland. 



Der er ikke noget mærkeligt i at begge steder hedder noget med Vejle, 

det er simpelthen et gammelt dansk udtryk for et vadested over et 

vådområde. 

50 cyklister deltog i evenementet, deraf to fra Københavns Universitet 

Jakob og Thorvald. 

De er i gang med et speciale om cykling og ældre, og en af de ældre Bent 

blev udstyret med to kameraer, som dels skulle dokumentere hans 

bevægelser med cyklen, og dels hans ansigtsudtryk under turen. 

Det skal nok have set sjovt ud. 

Da der var to deltagere der ville overraske os med juice, chokolade og 

diverse, var ”skolestuen” for enden af broen et godt sted at holde pause. 

Men da vi kom til stedet, var stedet fyldt med skoletasker og i nærheden 

lød det som frikvarter, det var elever fra Hedegårdsskolen der var på 

vildsvinejagt med bue og pil, og de kom da også tilbage med et. 

Det så lidt tørt og uspiseligt ud, men det kan jo godt være at vi får 

mulighed for at jage nogle rigtige på trods af vildsvinehegnet i 

Sønderjylland. 

Selv om man ikke bryder sig om tanken, så er grisen rent biologisk vores 

nærmeste og næsten lige så kloge som os. 

Turen endte efter ca. 17 km med kaffe og kage i Baghuset. 

N.B. Cykelcaféen får snart en El-cykel som interesserede kan låne/leje i en 

periode, så hvis nogle der cykler med eller tænker på at gøre det, og 

samtidig går med tanken om at købe en El-cykel, har man nu mulighed for 

at prøve den inden man anskaffer sig en. 

Husk vi cykler også på mandag altså ingen efterårsferie. 


