
3. kvartal 2019 

Cykelcaféen 30.-9.-2019 

29 cyklister fandt ud af, at man også kan tage på skovtur i regnvejr. 

Det blev en tur i Harreskoven, med begyndende tegn på efterår, masser 

af svampe rødmende blade og en dejlig frisk duft af regn. 

Vi tog den svære tur med masser af bakker på udturen, holdt en 

velfortjent pause ved bålhytten på Sletten i Store Harreskov. 

En fødselar serverede en forfriskning i anledning af sin fødselsdag, og 

således styrket kunne vi tiltræde hjemturen. 

Om det var forfriskningen eller at det gik ned af bakke på vejen tilbage til 

Baghuset vides ikke, men det lød ingen protester. 

Da deltagertallet var i den lave ende, var der rigelig kage og kaffe. 

Under kaffen begyndte solen at skinne og alle kom hjem i tørvejr. 

Distancen ca. 17 km. 

 

Cykelcaféen 23.-9.-2019 

Efter ønske af en af vores kvindelige deltagere kørte vi ud til et 

naturområde som tidligere var Solvennernes tilholdssted. 

Hvis det var for at se menneske i fri natur, blev vi skuffede. Der var godt 

nok et par flotte fyre René og Frederik, men der var ikke noget for 

husarerne. 



Området er i dag blevet til Fritidscenter Tysmosen. Et smukt sted i en 

dejlig natur, en lille café som vist kun har åbent om sommeren og svært 

at finde.  

For evt. interesserede der ikke var med på turen i dag får I en chance til, 

idet vi den 21. oktober drikker vores kaffe der. 

Baghuset er lejet ud til et andet arrangement, og vi skulle alligevel finde 

et andet sted til kaffen. 

Bemærk at kaffen kommer til at koste mere en d 5. den dag, kagen bliver 

til gengæld gratis. 

45 deltager var med på turen og vi fik kørt 19 km. 

Stedet hedder Tysmosen, og selv om der måske i gamle dage var grund til 

at være tys tys om en nudistlejr, tror jeg ikke at det er årsagen til navnet. 

Navnet må være meget ældre, og min teori er at det en gang har været 

navngivet efter krigsguden Tyr søn af Odin og Frigg. 

Den gud som bandt Fenrisulven og til gengæld mistede sin ene hånd. 

Han har givet navn til tirsdag og Danmarks 4. største sø Tissø. 

Hvis jeg er på gale veje hvad det angår er det da i hvert fald en god 

historie. 

 

Cykelcaféen 16.-9.-2019 

3.-9.-2012 deltog 16 cyklister i cykelcaféens første tur, mange af dem 

kører stadigvæk med. 



I dag, med et par ugers forsinkelse, havde 55 cyklister meddelt deres 

deltagelse i 7 årsdagen. 

Det foregik på Konditorgården i Pederstrup med smørrebrød og lagkage. 

Årsagen til at vi kunne flotte os på denne måde var, at vi i 2017 modtog 

kommunens sundhedspris på 10.000.-. 

Præmisserne for prisen var at de skulle bruges til glæde for cykelcaféens 

deltagere og hvad kan glæde danskerne mere end smørrebrød, øl og 

kage? 

Turen blev nok den korteste i 

cykelcaféens historie, og så var 

der ovenikøbet indlagt en 

pause på Tingstedet i Måløv. 

Søren var vandbærer og 

sørgede for at alle fik fyldt 

depoterne op. 

Væskemangel blandt ældre 

skulle efter sigende være et problem med svimmelhed og 

hukommelsesproblemer til følge, det har nu heldigvis aldrig været 

tilfældet i cykelcaféen. 



Når folk vælter, er der altid en naturlig forklaring. I dag var det en jakke 

der hang fast i sadlen, og til andre tider har der bare været tale om 

klodsethed. 

Jesper Wurtzen deltog i spisningen 

og sagde et par pæne ord om vores 

projekt og ønskede os held og 

lykke i fremtiden. 

Vi vil gøre vores bedste, og jeg 

kunne fornemme på stemningen at 

dagen i dag skulle blive en 

tradition. 

Nu må vi se om der er flertal for det, når vi nærmer os de 8 år. 

Nu må vi nok se i øjnene at der i så fald bliver tale om mere end 40.- i 

deltagergebyr. 

For øvrigt jeg har ansøgt og fået 10.000.- til køb af en El-cykel til 

cykelcaféen. Tanken er at den skal kunne lånes ud til dem der evt. har 

planer om at anskaffe sig en. 

Der er nogle praktiske ting der skal undersøges først bl.a. forsikring og 

ansvar, men de problemer skal vi nok få løst. 

 

Cykelcaféen 2.-9.-2010 

Atter en solskinsdag og 44 cyklister lod sig igen lokke ud i uvisheden. 

Eftersom jeg for længe siden var blevet præsenteret for et ønske om at 

besøge Højengen, tænkte jeg at det var dagen hvor det skulle ske. 



Højengen, som for en del år siden var genstand for en voldsom debat og 

retssager, havde man måske hørt om men aldrig besøgt, og grunden er 

måske heller ikke så mærkeligt, det er et grønt område som ligger langt 

fra alfarvej i den yderste del af Ballerup kommune. 

Johannes Rørvig, der som barn boede i Ganløse og gik i skole i Ballerup, 

kunne fortælle om områdets historie: der var tidligere et gartneri på 

stedet, og i takt med at ejeren blev ældre, indskrænkede han bedriften og 

lod campingvogne flytte ind på stedet, og det udviklede sig lidt efter lidt 

til et klondike af skure og småhuse, hvor mange eksistenser levede deres 

liv i fred og ro. 

Hvornår kommunen overtog området ved jeg ikke, men på et tidspunkt 

bredte rygtet sig om handel med hash og andre stoffer sig. 

Det betød at kommunen opsagde ”lejemålet” med som sagt retssager og 

andre ubehageligheder. 

Nu er det blevet en oase for rådyr, flagermus og naturelskere. Der 

mangler lidt oprydning og større kendskab til stedet, men det kommer vel 

på et tidspunkt. 

For øvrigt er det underligt at kalde området for Højengen. Det ligger i en 

tunneldal og uanset hvilken vej man kører derfra, går det op ad bakke. 

På vejen hjem kørte vi over Værløse Flyvestation og så at der bliver 

bygget meget derude. 

Tuen blev på 16 km. 

Husk på mandag at tage kaffe med vi slutter på madpakkehuset i 

Harrestrup Ådal.     

 



Cykelcaféen 26.-8.-2019 

47 sommerklædte cyklister ventede på at komme en tur ud i det grønne. 

Da vikingebroen ved vikingelandsbyen i Risby nærmer sig sin 

færdiggørelse, havde jeg planlagt en tur derud. 

Ganske rigtigt der er officiel indvielse den 13. september fra 12.00-15.00. 

Broen skal forbinde vikingetid med middelalder, idet den fører over til 

Kroppedal ”Ole Rømers Museum”. 

Inden vi kom så langt, måtte vi, på grund af Novafos arbejde på 

cykelstien, cykle på gågaden, det var en sjov oplevelse, der var mange der 

gjorde store øjne og en enkelt der belærte os om, at det måtte man ikke. 

Vi påkørte ingen og ser hen til at få vores cykelsti igen, og helst i en god 

og sikker tilstand, det er desværre ikke alle entreprenører der efterlever 

det. 

I Pederstrup er der desværre ikke gode færdsels forhold, der er alt for 

mange slaghuller efter biler der kører for stærkt. 

Det resulterede i at en af cyklisterne faldt, ødelagde en skærm og fik en 

hudafskrabning.  

Til alt held er Mandagscyklisterne gjort af et godt stof, så efter fjernelse af 

en skærm og lidt plaster kunne vi fortsætte turen uden yderligere 

problemer. 

Vi fik kørt ca. 16 km. Solen skinnede og temperaturen nærmede sig de 30 

gr. 

Der er et par vigtige datoer man skal lægge mærke til: 



• september Høstmarked i Pederstrup, Grønt Råd deler igen i år 

blomsterfrø ud. 

• 9. september drikker vi kaffe i Harrestrup Ådal. HUSK at tage kaffe 

med. 

• 16. september holder vi vores 7-års fødselsdag på Konditorgården i 

Pederstrup. 

I øjeblikket er der 51 tilmeldte og hvis du ikke har gjort det endnu, har du 

chancen den 2. september. 

Bemærk deltagelse i frokosten kræver, at man har været flittig deltager i 

Mandagsturene i den forløbne tid. 

De eneste der er undtaget fra kravet, er vores gamle venner der har 

været forhindret af sygdom eller alder. 

Der skal ikke herske tvivl om at vi naturligvis ikke slipper for at cykle en 

tur først. 

Er der nogle spørgsmål så ring til mig 22966735.    

 

Cykelcaféen 12.-8.-2019 

Så er ferien forbi, og hverdagen er begyndt igen. 

45 solbrændte cyklister var klar til at begive sig ud på en tur rundt om 

Søndersø. 

Vi havde besøg af Jakob og Thorvald, to unge studerende fra KU som 

læser Europæisk Etnologi, og som i øjeblikket er i gang med deres speciale 

”Cyklisme i Københavnsområdet”. 

Det var vist nok en succes. De spurgte i hvert fald om de måtte komme 

igen, og det må de naturligvis gerne. 



Jeg synes også at det er spændende at Ballerup Afdeling kan bidrage til at 

gøre noget for cyklismen på denne måde. 

Turen føltes lang, selv om der blev indlagt to pauser, men det var måske 

min manglende træning der gjorde det svært, det blev kun til ca. 16 km. 

Jeg håber at en cykeltur i det Vestjyske vil hjælpe på det, jeg tager af sted 

på lørdag på min årlige far og dattertur. 

For øvrigt medens jeg skriver dette opdager jeg, at det ikke er helt ufarligt 

at opholde sig i naturen, en flåt havde slået sig ned på mit lår. Så vær 

opmærksom på når I går i bad at I ikke også har sådan en med hjem. 

Tilmeldingen til vores 7-års fødselsdag er begyndt, så hvis I ikke har 

tilmeldt jer endnu, så gør det snarest. Karen har listen og hun kræver også 

40.- pr. person ved tilmeldingen. 


