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Cykelcaféen 21. og 28.-3.-2022 

 

Begge mandage med sol og henholdsvis 37 og 32 deltagere. 

 

Den 21. gik turen gennem Jonstrupvang ud af Tyskerledet, Perimetervejen til Vingen hvor vi holdt en 

velfortjent pause og takket være Børge fik tanket op. 

Hjemturen gik ad Søndersøs nordside tilbage til Jonstrupvang og ad Skovvej hjem til kaffe og kage. 

Distance 17 km. 

 

Den 28. stod Tonny for turen men den stakkels mand var ramt af en alvorlig omgang influenza og måtte 

overgive ledelsen til sin faste makker Jørgen. 

Turen gik ad Skovvej til Værløse forbi Syvstjerneskolen med et pitstop ved det sorte hul i Harreskoven. 

Det var Bjarne Bruun der trængte til lettelse, den stakkels mand havde slæbt på en tung byrde op ad bakke 

og havde nær tabt pusten. 

Der var tilsyneladende flere der var solidariske og glade for at lette byrden fra hans skuldre. 

Jeg kan ikke forklare hvoraf navnet Sorte hul kommer, men inden længe vil vi se at det skifter navn til Hvide 

hul idet det kommer til myldre med anemoner 

Efter pausen fulgte vi Fægyden til Åvej, til højre ad ring 4 tilbage til kaffe og kage. 

Distance 16,1 km. 
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Cykelcaféen 14.-3.-2022 

 

Solen har rigtig fået kig på Danmark. Det gjorde at 42 friske cyklister stod og 

trippede for at komme ud i det grønne. 

Det grønne blev Vestskoven, hvor stierne efter mange dages tørvejr er blevet til at 

cykle på. 

To pitstop blev det til. Først ved Hakonsøen og senere ved Stensøen, begge steder 

fandtes der livgivende kilder som blev fundet af Hanne og Hans. 

Hans havde sendt en substitut som var blevet instrueret godt i hvordan man gør. 

Et forårstegn var at jeg fik øje på en Sørgekåbe, en stor sommerfugl med sorte 

vinger med hvide kanter, og hvis man ser nøjere efter, kan man begynde at se 

svage tegn på grønt i skovbrynene. 

Nu kommer den gode tid, hvor vi kan hænge vintertøjet i mølpose og få sol på 

arme og ben. 

Tænk at vi snart bare kan hoppe i et par shorts og t-shirt og slippe fødderne fri for 

snærende strømper og sko. 

Der var desværre lidt tumult da vi kom tilbage efter cykelturen. En anden gruppe 

havde besat baghuset. Det var pensionister fra rådhuset, men det var heldigvis 

nogle jeg kendte så alt endte i fryd og gammen. 

Jeg havde hørt rygter om at der skulle foregå noget den 14. marts, men Frank 

havde forsikret mig om at det ikke var tilfældet. Det er vist det man kalder en 

kommunikationsbrist - det kan ske. 

 

Husk at vi afholder generalforsamling på mandag 21. marts. 

Mød op og støt cykelsagen i Ballerup kommune. 

P.S. medmindre man insisterer på at blive valgt til bestyrelsen så er der ingen 

risiko hele den nuværende bestyrelse fortsætter. 

Til gengæld kan man glæde sig til noget forplejning i form af rødvin og ost. 
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Cykelcaféen 7.-3.-2022 

På en solrig mandag deltog 42 glade cyklister i en ”Bakketur” til Fægyden. 

For enden af bakken var der dekreteret pitstop, dels for at få vejret og dels for at 

nyde godt af diverse urteudtræk, som Bjørn havde medbragt. Pausen blev holdt 

ved Sorte hul, som om kort tid vil blive omdøbt til hvide hul. Det bliver når 

anemonerne blomstrer. 

Hvorfor det hedder sorte hul, er det ikke lykkedes mig at finde ud af. 

Det var lige hvad der skulle til, for at vi havde kræfter til at fortsætte turen ad 

Borgmosevej til Gamle Jagtvej, videre ad Fægyden, Birkevangen og 

Ravnehusvej. Derfra Skovlystvej og Skovvej hjem. 

For øvrigt var der nogle få der fik øje på en kongeørn på vej nordpå, og senere da 

vi havde krydset Fægyden, en ravn der højlydt gjorde opmærksom på sig, men 

sådan er der så meget man er optaget af det der er nærmest for. 

Turen blev på ca. 15 km. Men husk at det er kvaliteten der tæller og ikke 

kvantiteten. 

 

P.S. To vigtige datoer: 21. marts holder vi generalforsamling i Skovlunde og den 

22. maj er der tur til København under ledelse af undertegnede og Ole Caspersen. 

 

 

 

 

    

 

 

Cykelcaféen 28.-2.-2022 

 

I morgen begynder foråret, men det har taget tilløb de sidste tre dage. I 

går søndag afholdt vi vores traditionsrige fastelavnsfest med 
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tøndeslagning og bollespisning i Skovlunde. 

14 deltagere. Kattekonge Gert og kattedronning Kirsten, en hyggelig 

dag. 

I dag ligeledes solskin og 41 deltagere til en tur ud i det blå.  

To fødselsdage krævede en pause, dels i Jonstrupvang ved Afrodites øje 

og en pause i Møllemosen i Jonstrup. Fødselarer Gitta og Hornum 

begge unge mennesker under 80. 

Turen blev på 16 km, og kaffen og kagen var som sædvanlig second to 

none. 

 

 

Vi ses igen om en uge. 

Meteorologerne siger at det gode vejr fortsætter de næste to uger. 

 

 

 

 

 

Cykelcaféen 21.-2.-2022. 

 

For første gang i cykelcaféens snart 10 årige historie var vejret så barsk 

med stærk blæst og regn/slud, at vi fandt det uforsvarligt at cykle og 

derfor afblæste cykelturen, og gik direkte over i Baghuset og drak kaffe. 

På trods af det barske vejr mødte 16 cyklister op ved sundhedshuset. En 

kørte hjem, og 15 gik som sagt over i Baghuset og havde lejlighed til at 

ønske Jens Peter tillykke med de 70 år. 

Tonny havde ellers planlagt en tur med rickshaw og en alternativ tur 

uden, men begge må vi have til gode til en anden gang. 

 

Det var alt for i dag vi ses om en uge forhåbentlig under bedre 

vejrforhold. 
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HUSK: vi slår katten af tønden på søndag den 27. i Skovlunde 

vi mødes ved stationen/biblioteket kl.10.00. 

Husk madpakken.   

 

 

Cykelcaféen 14.-2.-2022 

Storken er landet i Sønderjylland, så foråret er på vej og selv om vi ikke 

har haft en streng vinter, er vi alligevel trætte af den. 

34 glade cyklister deltog i en tur som var planlagt anderledes, fordi vi 

ventede en gæst fra kommunalbestyrelsen, men hun var pludselig blevet 

syg. 

Nå men besøget er udsat til april, og selvom vores samarbejde med 

sundhedshuset er på vågeblus, så er det da rart at der er interesse for 

cykelcaféen fra politisk hold. 

Turen gik ad Pederstrup til Ledøje, hvor der i anledning af Jørgens 89 

års fødselsdag var et pitstop til optankning af brændstof, og efter en ret 

bakket strækning var det tiltrængt. 

Egentlig var det så meningen at vi skulle have fortsat ad Vejleåstien 

mod Dyssekilde og igennem Vestskoven hjem, men stiernes tilstand er 

så ringe på grund af skovarbejde og regn at det ikke er tilrådeligt. 

I stedet vente vi næsen mod Ballerup ad Ågerupvej og på Valdes 

anbefaling igennem et af vores mange kolonihaveområder. 

Det resulterede i ca. 15 km. 

På mandag er det Tonny der står for turen og hvis I synes at vi kører for 

korte ture så kan I glæde jer.   

  



Cykelcaféen – 1. kvartal 2022 

Side 6 af 11 

 

Cykelcaféen 7.-2.-2022 

 

Atter en god dag i cykelcaféens historie. 

Solen skinnede, Lilian havde fødselsdag og havde 

medbragt både Jensen og et Mærsk produkt 

fantastisk. 

Efter hyggesnak og opsamling af kræfter fortsatte 

vi til Pederstrup, hvor Bjørn ventede med bål, 

chokoladekage og 

harmonikamusik. 

Sikke en dag bedre kan 

det ikke gøres. 

37 cyklister deltog og jeg tror alle var tilfredse, 

selvom vi kun fik kørt 10 

km. 

På gensyn på mandag 

hvor vi får besøg af 

Charlotte Holtermann, 

formand for kultur og 

fritid i Ballerup kommune. 

For øvrigt har vi i dag fået 3175 kr. i §18 midler 

til vores 10 års jubilæum til september. 
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Cykelcaféen 31.-1.-2022 

 

Normalt hedder det stilhed før stormen, men i dag var det stilhed efter 

stormen. 

En grå og kold dag havde lokket 37 cyklister ud til en tur på asfaltveje. 

Efter to mandage med mudder til op over dækkene og ingen bedring i 

fremkommeligheden på stierne, er det den eneste mulighed. 

Turen gik ad Digterparken til Hjortespringbadet, en kort opsamling og 

videre til Pæremosehavn, hvor Valde diverterede med noget at varme sig 

på i form af en Jensen og vist nok en enkelt. 

Da vi havde fået varmen igen, fortsatte vi over Egebjerg og 

Kildesvinget ad Jonstrupvej tilbage til Baghuset. 

Sølle 14 km blev det til, men så længe føret i skoven ikke er bedre, 

bliver det ikke anderledes. Men jeg kan love, at så snart det dufter af 

forår så indtager vi skovstierne igen. 

 

P.S. På mandag inviterer Bjørn på bål og chokoladekage i Pederstrup så 

husk at tage kaffe med. 
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Cykelcaféen 24.-1.-2022 

 

Ingen sol i dag. Til gengæld tre fødselsdage, men for sikkerhedens skyld udskød 

vi den ene til næste mandag. 

Den ene var Frode skyld i, men en 85-års 

fødselsdag kan man ikke bare forbigå, det er en 

engangsbegivenhed, jeg har selv prøvet det. 

For øvrigt har videnskaben fundet ud af at jo 

flere fødselsdage man holder, jo ældre bliver 

man, så det er en dårlig idé at springe dem over. 

Karen 1 diverterede også med livgivende 

dråber på et tidspunkt, hvor kulden var 

begyndt at krybe under huden.  

Så manglede der bare kaffe og Toscakage og 

nu igen i Baghuset, forhåbentlig også for 

fremtiden. Corona gå hjem, vi er trætte af dig. 

På mandag kan I glæde jer over at Frode 

bliver turleder, efter de sidste to mandages 

strabadser med mudder og med risiko for at 

blive upopulær, tror jeg at det godt at jeg 

holder en pause. 

34 var vi da vi startede, på en tur der kun blev 

på 14 km. 
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Cykelcaféen 17.-1.-2022 

 

Igen en solskinsdag efter dage med regn og blæst. 

Blæsten slap vi ikke for, men så længe den kommer bagfra er det til at holde ud. 

32 cyklister var med på turen, som gik over de nye søer ved vestbuen, over 

svanesøen og videre til Vestskoven. 

Så langt så godt, men så skulle vi hjem, og for at undgå for meget modvind kørte 

vi ad Ydergaardsvej ind i skoven igen. 

Det begyndte egentlig meget godt, men så kom vi ud i mudder som følge af både 

de sidste dages regn, men især fordi store maskiner har pløjet stierne op. 

Jeg er bange for at der mange der skal hjem og vaske cykel. 

Der var nogle der spurgte om der var tale om den nye Crossbane man har planer 

om at etablere i Ballerup, det er det ikke, der skal være flere buler på sådan en. 

Da jeg var hjemme, havde jeg tilbagelagt 21.1 km. 

 

Det var så for øvrigt også den sidste mandag uden kaffe og kage. 

På mandag er Baghuset åbent igen så skal vi bare huske et mundbind desværre, 

men det får vel også en ende en dag. 

 

 

 

 

Cykelcaféen 10.-1.-2022 

 

Så er 2022 vores jubilæums sæson for alvor i gang. 

Som sædvanlig var vejret på vores side. Efter dage med regn og slud skinnede 

solen på 44 friske cyklister til en tur ud i blå. 

Alle lignede sig selv, ingen overvægtige på trods af julens fester, selv coronaen 

var gået udenom. Det eneste der var sket var, at en af vores afholdte deltagere var 

blevet et år ældre. 

På et pitstop ved tingstedet i Måløv serverede en af vores kagevikarer lidt sødt og 

lidt stærkt, og det bekom alle vel. 

Til alles tilfredshed er der nu kommet en forbindelse til Pederstrup over 

Tørvesletten, ikke helt det der var planer om en gang men dog en forbedring. 
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Efter turen til Pederstrup fortsatte vi mod Vestskoven over Rønhøjgård. Der blev 

dog en lille uplanlagt pause idet en garvet cyklist med indtil flere cykler i sin 

stald, havde glemt at spænde sin pedalarm fast efter at have skiftet kranken. 

Til alt held var vores chefmekaniker til stede og reddede Jens fra at måtte gå 

hjem. 

Videre over det nogle kalder Peters bro ad den arbejdsvej som vejdirektoratet 

brugte under anlæggelsen af Frederikssundsmotorvejen. 

Til slut ad Holdan vej mod Ballerup og da Baghuset er lukket på grund af corona, 

så gik flokken i opløsning efterhånden som man nærmede sig hjemmet. 

 

Jeg havde tilbagelagt 20 km da jeg var hjemme. 

    

  

 

Cykelcaféen 3.-1.-2022 

 

Så har vi taget hul på et nyt år. Coronaen hærger stadig, og det betyder desværre 

stadig indskrænkninger i vores hverdag. 

På grund af restriktioner kommer vi ikke til at kunne drikke kaffe i Baghuset før 

tidligst den 24. januar, det betyder ikke at vi også holder pause for vores 

cykelture, tværtimod vi skal ud og brænde lidt julesul af. 

 

Vi kunne godt selv tage kaffe med, men af hensyn til årstiden har vi valgt at afstå 

fra det. 

 

For øvrigt nu talen er om kaffe, så hentede Lilian de sidste tre poser kaffe på 

Sundhedshuset. 

En æra er slut. der skal spares, og det går ud over vores kaffe!! 

Til gengæld er vi så heldige at Rema 1000 i Hedegårdscentret er vores nye 

kaffesponsor, tak for det. 

 

 

 

Takket være Flemming har cykelcaféen ikke ligget helt stille den mellemliggende 
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tid. Både den 20.-12.og 3.-1 lavede han ture med henholdsvis 18 og 20 deltagere. 

 

Nytårsturen den 1.-1.-2022 samlede 9 deltagere til en tur i Vestskoven med det 

obligatoriske pitstop og hjemmebagte småkager. 

 

Søren havde taget Jensen med og det var et behageligt møde. 

 

Godt Nytår til alle. 

Vi ses den 10. januar. 

 
 


