
Cykelcaféen 29.-6.-2020 

 

Jeg har lidt svært med at komme i gang med dette referat, men jeg vil 

begynde med et bon mot af Eugéne Ionesco ”Fremtiden kan man ikke se, 

men nok fortiden”. Dette er sælsomt, for vi har jo ikke øjne i nakken. 

Fortiden har desværre været præget af Coronakrisen. Det har betydet at 

vi har måttet give afkald på vores ugentlige cykelture, og ikke mindst det 

sociale samvær som vi sætter så stor pris på. 

Til gengæld har vi tilsyneladende ikke været ramt af Corona i vores 

omgangskreds. 

Det kan godt være at nogle af os har været i fare på grund af vores alder, 

men den måde vi lever på med motion og et åbent sind har beskyttet os. 

Nu ser det ud til at vi kan se en ende på krisen, og derfor tror jeg at vores 

hverdag, som vi sætter så stor pris på, bliver normal igen. 

Den sidste tur i denne omgang, som plejer at slutte med grill og rødvin, 

blev aflyst på grund af usikkerheden om hvornår vi måtte mødes igen, 

men alligevel blev der da festet lidt. 

Efter en tur som Frode stod for og som hvor utroligt det end lyder viste 

mig et sted jeg aldrig har været før, så endte vi i Pederstrup til hyggeligt 

samvær med kaffe, øl, en lille en, og vist nok også med noget rødvin. 

Da jeg kørte var der stadig folk på pladsen, det tyder på at den danske 

hygge stadig er begreb vi må tage alvorlig og hurra for det. 

Næste gang vi mødes bliver den 10. august, og den fest vi alle gik glip af 

bliver afholdt den 7. september, men den tid den glæde. 



Rigtig god sommer til jer alle og på gensyn. Der var cirka 40 deltagere og 

det ca. er fordi Lejf ikke kunne huske om han havde talt sig med. 

Alderen indhenter os alle. 

Hvis der er nogle der er bekymrede om vores mentale habitus, så viser 

det bare at Frode og jeg ikke gør det med vilje. 

En glemmer at uddele walky talkies og den anden orieteringsevnen. 

I må bære over med os. 

Alt dette er skrevet i en tilstand af en svag beruselse, undskyld.    


