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Cykelcaféen 28.-6.-2021  

 

Strålende sol og ingen vind. Den perfekte optakt til dagens tur. 

Det endelige mål var madpakkehuset ved Kridtbjerget, men inden skulle 

der cykles, også fordi der lige skulle samles appetit til grill og vin. 

32 deltagere havde forberedt sig med mad og kaffe, resten havde Kurt og 

Lilian sørget for. 

Vin og søde sager i mængde, Flemming havde sørget for at grillen var klar 

til brug. 

Dagen er også velegnet til at hilse på gode venner som af forskellige 

årsager ikke kan cykle mere, og dem var der 7 af som glædede os med 

deres tilstedeværelse. 

Vi var også blevet anmodet om at holde en pause undervejs, og det blev ved 

bålhytten ved Hakonsøen i Vestskoven. Fødselaren havde husket et par eks. 

af en enkelt, men beklageligvis glemt glassene. Nå men det blev der rådet 

bod på senere, idet Jonas blev sendt hjem efter dem. 

Nu er der dømt sommerferie til den 9. august, men Flemming vil køre 

sommeren igennem så hvis man ikke har andre planer, så er der cykling fra 

Sundhedshuset som sædvanlig. 

Jeg vil nyde sommeren på landet, gå i vandet, lave bål og hvad der ellers 

hører en ferie. 

Jeg kan se på min Garmin at vi har været 6.11.39 om at køre 19,3 km. I dag. 
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Selv om vi ikke er så hurtige mere så blev det meste af tiden brugt til 

hyggeligt samvær. 

En god dag i gode menneskers selskab tak for det. 

 

God sommer til jer alle og på gensyn den 9. august. 

 

 

 

Cykelcaféen 21.-6.-2021 

 

Selv et truende skybrud kunne ikke holde alle cykelcaféens trofaste 

deltagere hjemme. 

22 af dem dukkede i hvert fald op til en fugtig tur. 

Efter lidt diskussion, om hvor langt turen skulle være inden vi kørte ned på 

vores værksted i Skovlunde for at drikke kaffe, endte det alligevel med godt 

20 km. 

I mellemtiden var det blev tørvejr, så selv om man ikke blev helt tør, hjalp 

det på humøret, og kaffen og kagen blev nydt af alle. 

Et lille ekstra lys var at vi alle i dag fik en flaske for os selv, normalt skal vi 

dele med de andre, men Klaus var i det gavmilde hjørne i anledning af sin 

fødselsdag. 

Nu har jeg sprunget et par detaljer over. Dels at vi kørte forbi et meget 

spændende projekt som ti kommuner langs med Harrestrup å har etableret 

for at mindske risikoen for oversvømmelser, nemlig et nyt naturområde 

bestående af to store søer som bliver til glæde for alle borgere i Ballerup. 

Når stien under ring 4 bliver færdig bliver der direkte forbindelse til 

Svanesøen og Vestskoven. 

En mindre væsentlig ting var at vi pludselig var delt i to hold, men da det 

kom til stykket og takket være nogle stedkendte personer, mødtes vi 

alligevel og kunne som sagt nyde kaffen og det sociale samvær. 

De sidste to mandage har vi desværre haft et par uheld. Ikke alvorlige men 

alligevel nok til at både Anita og Verner går derhjemme med blå mærker og 

vand i knæet. Vi har talt med dem begge og de har heldigvis truet med at 

komme igen. 
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Jeg håber at vi ses på næste mandag den 28. hvor vi holder den traditionelle 

sommerafslutning med vin og grill. 

Husk at I skal medbringe mad og kaffe plus glas, kopper og bestik, resten 

sørger vi for. 

 

P.S. selv om vi holder sommerpause i skolernes sommerferie vil Flemming 

fortsætte med mandagsturene, så dem der ikke skal på ferie kan holde 

formen ved lige. 

 

 

 

 

 

Cykelcaféen 14.-6.-2021 

 

Sommeren varer ved og det ser ud til at vi får hedebølge fra torsdag. 

Alt ser med andre ord fantastisk ud. Det gjorde det også i dag med 39 

forventningsfulde cyklister, der kunne glæde over en tur i skoven, en enkelt 

Nordsøolie og hjemmebagt kage på Tingstedet i Måløv. 

Alt var dog ikke rosenrødt. Anita væltede i skoven og måtte tage en taxa 

hjem, Anne Hellerup blev hos hende til vognen kom. 

Jeg har talt med Anita og bortset fra blå mærker har hun det godt og truer 

med at komme på mandag. 

Det er heldigvis sjældent at vi har uheld på vores ture, men helt slippe kan 

vi åbenbart ikke, og det skal helst ikke betyde at der er nogle der bliver 

bange for at deltage i turene. 

Efter kaffen fortsatte vi ad Ledøje Parkvej mod Tørvesletten, og der 

oplevede vi noget så sjældent som en mark med valmuer, kornblomster og 

margueritter. 

Grantoftegård er en af Danmarks største økologiske landbrug og bruger 

ikke sprøjtegifte, derfor fik vi dette pragtfulde syn at se. 

 

Da jeg var hjemme, havde jeg tilbagelagt 18,8 km. 

Men husk det er ikke distancen der betyder noget, det er oplevelsen 
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undervejs og det sociale samvær. 

 

Vi ses på mandag.   

 

 

Cykelcaféen 7.-6.-2021 

 

I dag blev en speciel dag i cykelcaféens historie. Det var hverken Frode 

eller mig der stod for turen. 

To af cykelcaféens trofaste deltagere havde tilbudt at lave en tur, og det nød 

vist både Frode og jeg. 

Tonny og Jørgen havde fundet en kombination af alle de steder vi på et eller 

tidspunkt havde været på, men både længden og bakkerne var 

ekstraordinære. 

Hvis de havde håbet på at knække moralen på deltagerne, havde de altså 

taget fejl. 

Cykelcaféens deltagere er ingen svæklinge, alle trodsede strabadserne og 

ingen gav op. 

De tre der forlod os undervejs havde allerede ved starten gjort opmærksom 

på at de havde aftaler som krævede deres tilstedeværelse andetsteds. 

Det betød dog ikke at de glip af en pause ved gadekæret i Ledøje og hvad 

deraf følger. 

38 ud af 42 klarede strabadserne og lovede at komme igen på mandag. 

28 km stod min gps på da jeg var hjemme. 

 

Hvis nogen på et senere tidspunkt fik lyst til lave en tur vil vi tage imod 

med kyshånd. 

 

P.S. sæt kryds i kalenderen den 28.juni hvor vi holder afslutning på 

sommersæsonen. 

Vi sørger for grill og vin og I sørger selv for noget at lægge på grillen og 

hvis I skal have vin så husk glas. 

Ligeledes kaffe så sørger vi for lidt sødt. 
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Cykelcaféen 31.-5.-2021 

 

Sommeren er kommet til Danmark og det betyder normalt Skovtur. 

Således også i går. 38 deltagere blev lokket på en bakketur som gav 

varmen. 

Derfor var det også på sin plads at indlægge en pause på halvvejen, et 

pitstop som blev forsødet med lidt sødt og stærkt, den glade giver var 

Mogens, som efter en lang pause pga. sygdom atter var frisk og kampklar. 

Det var et glædeligt gensyn Mogens. Er en af veteranerne og har været med 

siden starten 2012. 

Kaffen og kagen blev indtaget på bålpladsen ved kondibanen, Vi var ikke 

de eneste der var på skovtur, adskillige grupper af pensionister kom forbi 

og hilste på. 

Turen blev ca. 15,5 km. 

 

Fra pålidelig kilde har jeg hørt at der var 11 deltagere med Flemming anden 

pinsedag. Hvor langt turen blev er ikke oplyst. 

 

Husk at vi holder afslutning den 28. juni ved Kridtbjerget med grill og 

rødvin. 

Husk også at medbringe jeres egen grillmad. 

Nærmere oplysninger senere.    
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Cykelcaféen 17.-5.-2021 

Igen en god dag med 34 glade cyklister. Solen skinnede. Lillian 

havde kage i cykelkurven, og Lena havde haft fødselsdag i går, så 

alt var perfekt. 

Undertegnede var turleder, og turen gik over Pederstrup, hvor vi 

gjorde et lille ophold ved urtehaven, og kunne se at havemalurt 

som er ingrediensen i en god jysk bjesk er klar nu. 

En dusk i en flaske vodka f.eks. i en dag er nok til en bitter. Den 

kan også tåle to dage, men absolut ikke mere. 

Anisisop kommer først senere men er en ”god damesnaps”. 

Den er også god mod hoste og forkølelse. 

Videre gik turen ud ad Skebjergvej og skolestien til Ledøje. hvor vi 

ved gadekæret fandt en oliekilde. og det var ikke amerikansk olie 

nærmere noget fra Nordsøen. 

En opfordring fra Frode om at komme med forslag til ture eller 

lave ture resulterede i at Flemming fra Rødovre påtog sig at lave 

en tur på mandag 2. pinsedag, så hvis I ikke ved hvad I skal 

foretage på en helligdag, så er det bare med at dukke op samme 

tid samme sted. 
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Efter pitstoppet gik turen videre mod Risby og Vestskoven til 

Madpakkehuset ved Kridtbjerget, hvor kagen blev skåret ud og vi 

drak vores kaffe. 

Jeg havde kørt 21 km. da jeg var hjemme. 

P.S. Roskilde afdeling holder 40 års jubilæumsreception på 

Boserupgård den 27. maj kl. 16.00. 

Tilmelding senest den 23. maj til: b.johan@youmail.dk 

Hvis man kommer på cykel er der afgang fra turistbureauet på 

Stændertorvet kl. 15.30. 

Vi ses om 14 dage. God pinse til alle.  

 

 

Cykelcaféen 10.-5.-2021 

Så kom varmen, som vi har længtes efter og så to dage i træk. 

Fantastisk. Det fik også 42 friske cyklister i sadlen og under Frodes ægide 

drog vi ud i det blå. 

Først til Egebjerg hvor der igen bliver bygget og cykelstien omlagt, 

heldigvis på en god måde. 

Derfra forbi træbanken i Herlev, hvor der var pause en ung dame 

inviterede på en hjertestyrkning p.g.a. fødselsdag, og det falder altid i god 

jord. 

Videre forbi Cowboybyen til Harreskoven, hvor der var dømt kaffepause 

ved kondipladsen. 
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Undervejs skete det at en af cyklisterne tabte kæden, men hvis man er en 

erfaren cyklist. har man naturligvis altid et ekstra samleled på sig. 

Så det blev hurtig klaret. 

Medens vi nød kage og kaffe, myldrede det med børnehavebørn i fri 

dressur og de var glade. 

Efter kaffen var der en af de små børn ked af det, han var blevet væk, men 

medens vi overvejede hvad vi skulle gøre, kom en af pædagogerne 

heldigvis og hentede ham. Puha. 

For øvrigt viste Hans os sin fine Nimbus fra 1949, som han skal deltage i 

Skagensløbet med. 

 Distancen i dag ca. 19 km. 
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Cykelcaféen 3.-5.-2021 

Det ser ud til at april måned fortsætter ind i maj. 

Kulde og regn afholder dog ikke 35 friske cyklister fra at begive sig på en 

tur i Vestskoven. 

Selv om turen blev afkortet, var der nogle som længtes så meget efter 

varme og tørt tøj, at de forlod holdet og kørte hjem. 

Resten af os fandt læ i madpakkehuset ved Kridtbjerget, og indtog kaffe og 

kage der. 

Resten af historien er kun, at vi kørte hjem i spredt fægtning og 

formodentlig lige som jeg har fået varmen igen, og ser frem til næste 

mandag hvor meteorologerne  har lovet varme fra syd. 

Distancen ca. 12 km.   
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Cykelcaféen 26.-4.-2021 

Vinteren er kommet tilbage 3 gr. og sne øv, øv. Nu kan det snart være nok. 

Kalenderen siger forår, men den følger vejrguderne tilsyneladende ikke og 

jeg troede at jeg kunne lægge vintertøjet i depot til næste år!! 

31 cyklister havde alligevel trodset kulden, og iført varmt tøj og 

vinterhandsker gik turen over Måløvhøj og Jonstrup til Tingstedet i Måløv 

hvor vi holdt kaffepause. 

Anne havde bagt en fantastisk kage, hun kaldte det en gulerodskage. Den 

lignede mere en chokoladekage men det betød ikke noget for smagen. 

Undervejs gjorde vi stop på Måløvhøj, og beså de ensartede huse som 

udgør resultatet af et forsøg på at få arbejdsløse Københavnere til 

grundlægge en koloni på stedet. 

De interesserede fik stillet en grund på 1000 kvadratmeter og 5000 kr. og 

en udførlig tegning til rådighed. Projektet blev ikke en ubetinget succes, 

men husene står der den dag i dag. 

En lille afstikker til Måløv rensningsanlæg blev det også til, og selvom vi 

ikke havde aftalt besøg, fik vi et lille indblik i driften. 

For øvrigt er der planer om ad åre at nedlægge anlægget og flytte det til 

Frederikssund.  

Turen blev en af de kortere ca. 15 km. 

 

Cykelcaféen 19.-4.-2021 

En solskinsdag med 9,4 gr. kl. 7.00, det tegner godt for en tur ud i det blå. 

43 deltagere syntes det samme, og under Frodes ledelse gik turen over 

Skovlunde til den lille hyggelige landsby Ejby. 
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Ved gadekæret var der tid til en pause, ikke fordi vi var trætte, men fordi 

der blev lokket med en hjertestyrkning. 

Videre gik turen gennem Vestskoven til Stensøen, hvor der var kaffepause  

Kaffen var hjemmelavet og det var de lækre muffins også bagt af Bente. 

Vi var ikke de eneste på stedet, nej vi var omgivet af smukke unge 

mennesker hvoraf nogle ovenikøbet også havde soppet i søen. 

Selvom solen skinnede, så tror jeg at jeg venter med at nyde vandet et par 

måneder. 

For øvrigt blev der også under kaffen lokket med lidt stærkt, hvor meget 

der blev nydt af lakridsen ved jeg ikke, men der var da en lille kø. 

Derefter var det tilbage til Ballerup. 

Distancen ca. 20 km. 

 

Cykelcaféen 12.-4.-2021 

April gør hvad den vil - siger et gammelt ord og det passer. 

I går sne og slud - i dag sol - og lige i øjeblikket hagler det. 

Det er lige som det plejer at være, men på trods af det skal der mere til at 

afholde cykelcaféens fra at cykle en tur. 

Turen gik over Jonstrup, ad Perimetervejen mod Vingehuset ved 

naturcenter Hjortøgård. 

Først et lille pitstop ved Søndersø, hvor jeg mødte min gamle ven 

Arnbitter, som jeg ikke havde set i mange år. Det var et glædeligt gensyn. 
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Videre til udvalgte kaffestop førnævnte Vingehus, der mødte vi Doktor 

Nielsen og en meget venlig tyrker ved navn Veny Raki. Det var et sødt 

bekendskab. 

Vi skal også nævne Lilians pragtfulde kage, som var en god kompagnon til 

kaffen. 

Turen hjem Jonstrupvang og Skovvej. 

34 deltagere og ca. 16 km. 

Nu skinner solen og jeg kan se at vinduerne trænger til at blive pudset. 

 


