
2. kvartal 2019 

Cykelcaféen 24.-6.-2019  

Så blev der ringet til sommerferie, men vanen tro skulle der holdes 

afslutning. 

Madpakkehuset ved Kridtbjerget lagde lokaler til. Mogens havde vanen 

tro gjort rent, og Flemming havde grillen klar, da vi ankom efter en kort 

cykeltur. 

Alle de øvrige ingredienser var også tilstede. Lidt vådt, lidt tørt og ikke 

mindst 40 glade gæster. Alt hvad der skulle være til en vellykket fest. For 

ikke at glemme lidt sødt til kaffen som næsten alle havde husket. Der var 

en enkelt der måtte nasse sig til en kop, men det var nu ikke så svært 

også fordi høfligheden forbød mig at sige nej tak. 

Der var beklageligvis nogle vi savnede til festen. Nogle var taget på 

højskole, de ringede for øvrigt tirsdag morgen med et ønske til alle om en 

god sommer, andre fordi de netop den dag havde andre aftaler, og andre 

igen var taget på krydstogt. 

Vejret skal naturligvis ikke forbigås i stilhed: høj sol og varme kort sagt 

rigtigt vejr til bare arme og ben. 

Det fås ikke bedre i Danmark. 

God ferie til jer alle og husk vi mødes igen den 12. august. 

P.S. reserver den 16. september til festen på Konditorgården. 

Nærmere oplysninger efter sommerpausen. 

Cykelcaféen 17.-6.-2019 



Efter en uge med lyn, torden og skybrud oprandt en dag med sol og 

varme. 

En fantastisk dag med 47 deltagere, hvor vi hilste på en ny deltager og fik 

besøg af Helene, som var rejst hele vejen fra Sierra Leone for at være 

sammen med os. 

For dem der ikke kender Helene skylder jeg at sige, at hun arbejder for 

UNICEF og er udstationeret og gift med Claus. 

Turen i dag var ikke af de længere ca. 13 km, og målet var madpakkehuset 

i Harrestrup Ådal, i går blev ”Haren i Ådalen” indviet, og vi syntes at det 

var umagen værd at vi også skulle indvie de nye cykelstativer. 

Der var for øvrigt også to fødselsdage at fejre, i begge tilfælde yngre 

mænd som beværtede med energidrikke af forskellig art begge meget 

velsmagende og opkvikkende. 

Kaffen var i dag af egen avl men kagen var som sædvanlig Lillians 

eminente produkt. 

Og det bedste af det hele det var gratis!! 

Til gengæld kan I godt begynde at spare sammen, for den 16. september 

afholder vi vores 7 årsdag på Konditorgården i Pederstrup. Der bliver tale 

om et deltagergebyr på 40 kr. For det får I frokost, en øl til frokosten 

foruden kaffe og kage. 

Nærmere efter sommerpausen som varer helt til den 12. august, hvor vi 

starter sæson nr. 8. 

På mandag den 24. holder vi afslutning på madpakkehuset ved 

Kridtbjerget, grillen vil være tændt, men maden må I selv medbringe 

ligeledes kaffen. 



Der vil være drikkevarer, ketchup og sennep og lidt sødt til kaffen. 

Vi mødes som sædvanlig ved Sundhedshuset og kører en lille tur for at 

samle appetit. 

Jeg håber at Per Jønsson, Preben og Leo vil glæde os med deres 

deltagelse, vi regner med at være ved madpakkehuset omkring kl. 11.00. 

Eventuelle gæster i øvrigt vil blive afkrævet et beløb til kaffekassen.  

Cykelcaféen 3.06.-2019 

Efter 5 kolde og blæsende dage i Ribe er det dejligt at komme hjem til 

årets første sommerdag med temperaturer over 25 gr. 

Hvad er mest nærliggende under de omstændigheder end en tur i 

skoven? 

I skovens dybe og stille ro plejer man ikke at høre et kvæk, men i dag var 

der mange kvæk, det var frøernes elskovskoncert vi hørte, for øvrigt var 

der også guldsmede og blå libeller en masse. 

Efter at have dvælet ved søen gik turen til et af vores faste pitstop, og 

tilfældigvis havde to af deltagerne været så forudseende, at de havde 

taget væske med, væskemangel er årsag til mange besværligheder især 

blandt ældre mennesker. 

Alle overlevede de høje varmegrader, og nåede velbeholdne til kaffe og 

kage i Baghuset. 

Vi fik besøg af Ellen, som forhåbentlig kommer til at cykle med os igen. 

For øvrigt var det sidste gang i Baghuset på denne side af sommerpausen, 

den 17. juni drikker vi kaffe i madpakkehuset i Harrestrup Ådal husk at 

tage kaffe med. 



Den 24. juni holder vi afslutning i madpakkehuset ved Kridtbjerget, husk 

mad til grillen og evt. kaffe. 

Drikkevarer er der sørget for. 

Husk: kommer der enkelte gæster med som ikke har deltaget i mindst 5 

ture, kommer de til at betale et beløb til kaffekassen. 

Der var 40 cyklister med på turen og vi fik kørt 16 km. 

P.S. Jeg ved godt at jeg var en måned bagud da jeg skrev sidste uges 

referat. 

Cykelcaféen 27.-5.-2019 

Ifølge mine optegnelser begyndte sommeren i 2018 den 31. maj, og 

fortsatte sådan til slutningen af september. 

De nyeste prognoser lover også bedre vejr i næste uge, så det kan jo være 

at sommeren er nær. 

Der var 40 cyklister rede til en tur ad enkelte omveje til Vestskoven, 

Dyssekilde hvor et par gæster diskede op med diverse eksemplarer af 

hvad drikkevareindustrien kan præstere. 

De to gæster var en kandidat til det kommende folketingsvalg og hans 

”vandbærer”. 

Da der nu var to med som aldrig havde været på de kanter før, var det en 

fornøjelse at kunne bibringe dem lidt ny viden om hvad der sker i deres 

omgivelser. 

Vikingebroen nærmer sig sin færdiggørelse og Vikingelandsbyen har fået 

en ny tilbygning med græs på taget. 



Efter al den snak og alle de pauser nærmede kaffepausen sig, og ad  

Hedeengevej over Peters Bro, Ågerupvej og Holdan vej nåede vi 

Baghuset. 

En vågen læser har gjort mig opmærksom på en fejl i det forrige referat: 

der er ikke noget der hedder mandag den 22.maj i hvert fald ikke i 2019.  

Vi ses mandag den 3. 

P.S. Vi nærmer os afslutningen den 24. juni ved Kridtbjerget, og har lagt 

mærke til at der i flere år har deltaget nogle som kun kommer når der er 

fest. 

Det er også helt i orden, men vi synes at det er rimeligt at de bidrager 

med et beløb til kaffekassen. 

For øvrigt drikker vi kaffe i Harrestrup Ådal den 17. maj, årsagen er at der 

om søndagen bliver indviet nogle nye legeredskaber og et specielt 

cykelstativ. 

Så husk at medbringe jeres egen kaffe den dag. 

Cykelcaféen 22.-5.-2019 

Mandag den 28.Maj 2018 gråt og regn 14,6 gr. 18 deltagere og 16,3 km. 

Mandag den 22.maj 2019 gråt                17,9 gr. 47 deltagere og 16,3 km. 

Tænk at en smule regn kan gøre så stor en forskel! 

Det ligner ikke cykelcaféens deltagere, der må have været en anden 

årsag. 

Frode stod for turen i dag, som førte os igennem den grønne skov langs 

Møllemosen til Måløv, og det var der det gik galt for bagstopperen. Han 



blev nemlig væk, fordi han lige skulle veksle et par ord med en gammel 

bekendt. 

Jeg var godt nok inden starten blevet orienteret om turen, men der er 

flere veje der fører til Måløv Naturpark og valgte den forkerte. 

Forsøg på kontakt via Walkie-talkie mislykkedes, sikkert på grund af for 

stor afstand. 

Jeg fik først kontakt med holdet igen på hjørnet af Lindbjergvej og 

Bispevangen, og til alt held kunne jeg konstatere at alle dem der var med 

fra starten, også var tilstede, bortset fra Jørgen som lige pludselig fik et 

uopsætteligt problem som kun kunne løses der hjemme. 

Vi andre kom hjem til kaffe og kage. 

Vi ses igen på mandag og der må jeg hellere ligge forrest, så er risikoen 

for at jeg bliver væk nok lidt mindre. 

Cykelcaféen 13.-5.-2019 

Cykelcaféen er tilsyneladende forfulgt af godt vejr. Sidste mandag, hvor 

der ”kun” var 29 deltagere, var vi så heldige, at da det endelig regnede, 

sad vi på Tingstedet i Måløv takket være en kærlig sjæl som fristede med 

noget olie godt nok ikke til cykelkæden men til indvortes brug. 

I dag var 45 cyklister klar til en Frodetur på hele 18,7 km. Ad genveje, 

smutveje og omveje kom vi til Banken, d.v.s. hverken Nordea, Danske 

Bank eller nogen af de andre lyssky foretagender der påstås at varetage 

Danmarks interesser men en Træbank. 

Herlev Kommune har oprettet et slags arboret med en mangfoldighed af 

træer og buske, som hører til i den danske natur. 



Der var ovenikøbet et træ med Mistelten, men jeg måtte beskue det i 

ensomhed suk. 

Efter en pause hvor vi fik hilst på Birte og Bent, begav vi os på hjemvejen 

kun afbrudt af en kædereaktion som resulterede i sorte fingre på mine 

fine handsker, men det kan man blive udsat for som bagstopper. 

Hjemme i Baghuset ventede kaffe og kage plus chokolade til alle. 

Jørgen deltog i det sociale samvær, selv om han fået en ny hofte i 

torsdags godt gået af en 87 årig. 

Det viser med al tydelighed, at det betaler sig at være aktiv hele livet. 

Den 26. maj er der en tur til Frederikssund. Læg mærke til at programmet 

er ændret fra det oprindelige. Turen bliver nemlig krydret med en sejltur 

til Østby. 

Det ændrede program vil fremgå af vores hjemmeside med de væsentlige 

oplysninger. 

P.s. Alle pladser er udsolgt p.t. 

Cykelcaféen 6.-5.-2019 

Om det var nattens regnvejr der holdt folk hjemme kan man jo gætte på, 

men der var ”kun” 29 cyklister på startstregen til en frisk tur på ukendte 

stier. 

Vi kom dog forbi et af kommunens nye tiltag nemlig en klatrevæg ved 

Måløv skole, og så var det jo ganske passende at vi passerede Tingstedet 

lige som en ny byge havde fået kik på os. 

Tilfældigvis havde en af de trofaste deltagere haft fødselsdag om 

lørdagen, og det fik vi så også glæde af, idet der vankede en lille 

forfriskning til alle. 



Et kor af onde ånder fejrede fødselaren med en sang, det var velment, 

men de kunne nu godt have øvet sig lidt mere, og chancen er der jo idet 

der erfaringsmæssigt kommer mange flere fødselsdage. 

På trods af at det var en af de korteste ture i cykelcaféens historie 10 km, 

så var vi første tilbage ved Baghuset kl. 11.00, så tiden må være blevet 

brugt til socialt samvær i Måløv. 

Kaffen var klar, og traktementet bestod af lækre hjemmebagte småkager 

og chokolade, og der var rigeligt af det. 

Frode står for turen på mandag, og der er jeg sikker på at vi kommer over 

de 10 km. 

Så I kan glæde jer.  

Cykelcaféen 29.-4.-2019 

Atter en velsignet solskinsdag. 44 cyklister stod klar med pumpede cykler, 

vi skulle dog lige igennem en dramatisk fortælling, og hvis man er en der 

er glad for sin cykel, vil man forstå tragedien. 

Gitta havde forberedt sig på årets tur til København, gjort cyklen klar, 

smurt madpakke og hvad der ellers hører til en heldagstur, det eneste 

hun ikke kunne forudse, var at nogle uhyggelige typer have bortført 

hendes cykel, og selvom Gitta som de fleste cyklister havde mere end en 

cykel, så hjalp det ikke ret meget, de havde nemlig også stjålet pumpen, 

og en tur på flade dæk er ikke nogen fornøjelse. 

Vi stod alle bi i nødens stund og efter deltagende og trøstende ord, kom vi 

alligevel afsted, da vi i dag ikke kunne benytte Baghuset var målet for 

kaffen og kagen madpakkehuset i Harrestrup Ådal. 

Først skulle vi dog lige på en lille udflugt i Vestskoven, og ca. 18 km. var en 

passende distance at tilbagelægge. 



For øvrigt var der også to unge mænd på henholdsvis 66 og 68 år som 

havde besluttet sig for at fejre deres fødselsdag på sådan en solbeskinnet 

mandag, de havde både inviteret en Enkelt, Jægermeister og en vis 

Doktor Nielsen med, og med temperaturer på næsten 20 gr. var en 

tørstslukker på sin plads. 

Jeg ved ikke om alle lagde mærke til aktiviteten på pladsen, men det er 

forberedelsen til legeskulpturen og cykelstativerne der skal opføres i 

løbet af maj måned. 

Indvielsen foregår den 16. juni, og vi vil indtage vores ”medbragte” kaffe 

samme sted den 17. juni. 

Vi ses igen på mandag til kaffe og kage i Baghuset. 

Cykelcaféen 15.-4.-2019 

Solen har ikke tænkt sig at give op, den prøver hver dag at få bugt med 

kulden som sniger sig ind fra øst. 

Det lykkes ikke endnu men det kommer, vi trænger til sol på de blege 

kroppe og varme i de gamle skrog. 

41 cyklister havde meldt sig under fanerne, og turen gik i dag til 

Harreskoven for at se på anemoner, men ligesom os havde de ikke lyst til 

at slå dynen fra, de få der var at se, forsvandt i mængden af grønne blade. 

Vi fik ellers tid nok til at lede efter dem ved det sorte hul, der stod vi og 

ventede på en som havde haft det uheld at knække en kæde. 

At en erfaren cyklist kan udsætte os for det, havde jeg nu ikke ventet, han 

kan være glad for at det ikke regnede, ellers havde vi nok ikke ventet på 

ham så længe. 



Heldigvis var der gode mennesker omkring ham der stod bi med værktøj 

og hjælp, sådan er det i kutyme i cykelcaféen, vi er solidariske, vi svigter 

ikke i nødens stund. 

På trods af ventetiden kom vi hjem til Baghuset i god tid til kage, og i 

dagens anledning påskeæg serveret af to meget unge damer, som vi altid 

er glade for at se, for selv om vi ikke føler os gamle, er det nu meget godt 

at blive bragt ned på jorden igen. 

På grund af min farten omkring for at se hvor resten af gruppen blev af, 

kan jeg ikke nøjagtigt gøre rede for hvor langt vi kørte, men omkring 17-

18 km blev det nok til. 

Til sidst en god påske til jer alle. Husk at vi først ses igen den 29. april. 

Vi kan ikke være i Baghuset den dag, så vi håber på godt vejr, og drikker 

kaffe i madpakkehuset i Harrestrup Ådal. 

Husk at medbringe kaffe og krus, kagen kommer Lillian med. 

Så vidt jeg er orienteret er der også to forsinkede fødselsdage der skal 

fejres. 

Cykelcaféen 8.-4.-2019 

Atter en dejlig forårsdag havde lokket 46 cyklister til en tur ud i det blå. 

Under Frodes Ægide blev vi ført ad industriområder og gamle landeveje til 

det første pitstop ved træbanken i Herlev kommune. 

Meget belejligt var der et bord og bænksæt til servering af de kolde 

drikke, eller rettere sagt noget der lignede brugt motorolie, jeg hørte at 

Hans havde trukket den åbne sportsvogn ud af vinterhiet, så mon ikke det 

var resultatet af et olieskift han præsenterede os for? 



Det smagte vist godt nok, for flasken blev tømt ret hurtigt, jeg nåede ikke 

at smage på dråberne. 

Det var nu min egen skyld, jeg skulle køre bil og så må man ikke nyde 

spiritus. 

Turen gik over stok og sten forbi Hjortespringbadet, golfbanen og om ikke 

der blev fundet et passende sted til det næste stop, hvad der blev disket 

op med der ved jeg ikke, jeg holdt mig på afstand for ikke at blive fristet. 

På vej til Klausdalsbrovej kommer man igennem grønne områder og midt 

i skoven ligger der noget der ligner Fort Knox, en stor ejendom omgærdet 

af pigtrådshegn, gitterporte og alarmer, hvad der gemmer sig der vides 

ikke, jeg har aldrig set tegn på liv de mange gange jeg er kørt forbi. 

Klausdalsbrovej blev krydset og ad Sømosen, Metalbuen og Brydehusvej 

tilbage til kaffe og chokoladekage. 

Cykelcaféen 1.-4.-2019 

Det var ikke aprilsnar at den 1. april satte kulderekord med næsten 7 

minusgrader, her i Ballerup kunne vi nøjes med 4,5 gr. frost. 

Det pyntede dog gevaldigt at solen skinnede, men april måned beholder 

sit ry som meget omskiftelig, lørdag +17 gr. søndag + 4,5 gr. og stærk 

blæst og så som sagt frost mandag. 

Men som sædvanlig og uanset vind og vejr er de danske cyklister klar til 

en tur ud i det blå. 

I dag var det Frode der førte os til Ejby, hvor Anette ved det idylliske 

gadekær bød på en forfriskning i anledning af sin fødselsdag, efter pausen 

kørte vi igennem Vestskoven, som viste tydelige tegn på at foråret er på 

trapperne, lidt grønt og hvidt frydede øjnene. 



Videre til Harrestrup hvor gruppen brækkede over, med det resultat at 

bagtroppen var på vej til Herstedøster indtil jeg nåede op og kunne vende 

flokken i den rigtige retning. 

Det varede heldigvis ikke længe før vi nåede op til fronten, som havde 

fundet et indhegnet område egentlig forbeholdt hunde, men som også 

kunne holde styr på cyklister. 

Jeg tror at man blev glad for at se mig, jeg var nemlig af Kirsten blevet 

udnævnt til vandbærer, og havde de nødvendige dråber i mine 

cykeltasker. 

Derefter var kun den sidste etape tilbage til kaffe og kage, og efter hele 

15,4 km var det også tiltrængt. 

Inclusive to nye deltagere nåede vi op 47 friske cyklister. 


