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Cykelcaféen 28.-9.-2020 

For første gang i 

cykelcaféens historie skulle 

vi have kørt i to hold i dag. 

Det ene hold skulle have 

besøgt den billedhugger, 

som i øjeblikket udfører den 

stenkreds der fortæller 

historien om udviklingen af 

værløseområdet, og det                                           Afrodites øje                        

andet skulle følge Frode ud i naturen. 

Olav Johannisson som kunstneren hedder blev desværre syg og måtte 

aflyse. 

Det var Frode der fik fornøjelsen af at føre hele holdet til Vesterled sø, 

hvor der var dekreteret et pitstop. Flemming havde - som det 

betænksomme menneske han er - sørget for styrkende væsker, så der 

også var kræfter til den sidste del af turen. 
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Således styrket fandt vi 

vej til Afrodites øje, hvor 

den medbragte kaffe 

blev indtaget.  

Heldigvis var vejret med 

os og selve stedet er et 

fint sted at holde pause. 

På mandag den 5. 

oktober bliver det 

foreløbig sidste gang vi 

drikker kaffe ude i guds frie natur. Om vi fortsætter efter denne dato må vi 

tage stilling til. 

Baghuset har plads til 150 personer, så selv om vi bliver 50 så er der plads 

nok til at vi kan opfylde afstandskravene på 1 m. 

Jeg har talt med Bjørn og Mogens. Begge er ved godt mod. Bjørn kommer 

på mandag efter overstået karantæne, og Mogens kommer så snart vi er 

flyttet ind i Baghuset igen. 

Der var 38 deltagere og turen blev på 14 km. 

 

 

Cykelcaféen 21.-9.-2020 

På en dejlig sensommerdag blev det til en bakketur. 

Vestskoven har i de sidste gange lagt grus til vores cykelhjul, men nu var 

det Harreskoven som stod for tur. 
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Bålhytten på Sletten var målet, og belønningen efter alle de bakker kom 

prompte. 

Søren fejrede sin fødselsdag med en forfriskning, og således styrkede var 

vi beredte på hjemturen, som blev til en nedtur, idet alle de bakker vi 

havde kæmpet os op ad viste sig fra deres venlige side og gik nedad. 

Tilbage i Baghuset var kaffen og kagen klar. 

Apropos Baghuset, vi er desværre ikke færdige med Coronakrisen og 

regeringen har igen indført skærpede regler som vi naturligvis følger. 

Derfor går vi tilbage til at drikke vores kaffe udendørs de næste to 

mandage. 

Mandag den 28. bliver speciel, idet vi for første gang laver to grupper. Den 

ene kører med mig til Værløse og besøger den billedhugger der står for 

stenene på flyvestation Værløse, og den anden kører med Frode på den 

ordinære tur. 

Da vi ikke kommer til at drikke kaffe sammen bortfalder kagen, og I må 

derfor selv sørge for noget til kaffen. 

Der var 43 deltagere og turen var på 16,5 km. 

 

Cykelcaféen 14.-9.-2020 

Værløse flyveplads 
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Så kom sommeren 

igen og det var 

heldigt, jeg havde 

nemlig aftalt med 

en lokal 

billedhugger at 

fortælle lidt om 

det nye projekt på 

flyvestationen, og 

det var forståeligt 

nok udendørs det 

foregik.  

Projektet er dels en anskuelse af hvordan området så ud efter at isen for 

15000 år siden forsvandt, og dels områdets udvikling gennem tiden. 

38 cyklister deltog i udflugten som blev en af de kortere. Fortællingen tog 

længere tid end forventet, og lige pludselig skulle vi skynde os tilbage til 

kaffe og kage. 

Det betød også at Sørens fødselsdag blev udskudt til på mandag, men det 

er da ikke så dårligt at have noget til gode vel? 

For første gang i et halvt år er vi tilbage i Baghuset, hvor længe det varer er 

ikke godt at vide, nu hvor smittetrykket igen er steget også i Ballerup. 

En kunstnergruppe holder åbent atelier i weekenden 26.-27. september, 

og vores rundviser fra i går Olav Johannisson er en af dem. 

Hvis vi er interesserede i det, er vi velkomne til at besøge ham om 

mandagen, og jeg havde indtryk af, at der var nogle der var. 
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Vi overvejer om vi for en gangs skyld kan lave to grupper, hvor den ene 

tager til Værløse og ser på kunst og den anden følger Frode ud i det 

grønne. 

Overvej det til på mandag, og giv mig besked hvis interessen er der. 

  

 

 

Cykelcaféen 7.-9.-2020    

Med et par måneders forsinkelse lykkedes det at få afholdt vores 

sommerfest. 

 

På grund af årstiden blev det så til en høstfest. Rent vejrmæssigt var der 

ingen forskel, solen skinnede og vinen smagte som den plejer måske 

endda lidt bedre, den havde fået et par måneders ekstra lagring. 

Flemming havde som sædvanlig sørget for 

at grillen var klar til pølser og en enkelt 

hakkebøf.  
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Der gik ellers et par nervepirrende 

dage forud, fredag blev jeg ringet op af 

skov og naturstyrelsen om, at 

madpakkehuset skulle males fra 

mandag.  

 

 

Men takket være en meget venlig 

ansat i samme styrelse, endte det 

alligevel godt. Et langt bord og en 

ekstra grill sammen med fint vejr 

gjorde at alt forløb tilfredsstillende. 

 

 

På grund af alt det coronapostyr havde jeg glemt, at det også var tæt på 

vores 8 årsdag, men den kage som vi plejer at få af kommunen er 

desværre blevet sparet væk. 

Når nu alle andre har fået støtte af staten, er det klart at der ikke også kan 

blive penge til os. 

En anden ting som vi også var nødt til aflyse, var vores ture, bl.a. turen til 

København. Den kører vi i stedet på søndag den 13. september, vil du med 

så mød op på Ballerup Station ved Biblioteket kl.10.00. 

Husk madpakke og lidt penge til en øl eller kaffe. 

Turen i mandags blev ikke særlig lang og med et pitstop på grund af en 

fødselsdag blev ingen vist overanstrengt. 
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Hvis nogen blev trætte var det nok rødvinen der var skyld i det. 

Fra på mandag behøver I ikke tage kaffe med selv. Der rykker vi nemlig ind 

på Baghuset igen, til gengæld husk 5 kr. til kaffekassen, den er også med til 

at betale for vin til afslutningsfesten. 

Der var 44 der deltog i turen i mandags. 

 

  

  

 

 

 

Cykelcaféen 31.-8.-2020 

I dag er sommeren forbi og i morgen begynder efteråret. 

Det siger kalenderen, og så passer det jo meget godt at vi rykker indendørs 

i Baghuset fra den 14. sept. Men en ting er hvad kalenderen siger, noget 

andet hvad vejret beslutter sig til, vi får se. 

I dag ventede 46 cyklister på en tur ud i det blå, det fik de også. Ud af 

Hold-An Vej med et stop ud for nr. 137, der bor Mogens nemlig og han 

glædede sig til vi kom forbi. 

På grund af sygdom har vi ikke set ham længe, så det var helt rart at hilse 

på ham. Det varer desværre nok en rum tid, før vi ser ham på cyklen igen. 

Turen fortsatte igennem Vestskoven over Ledøje med kaffepause i 

Pederstrup. 

Gode 15 km. blev det til. 
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På mandag den 7. sept. holder vi Høstfest i Vestskoven ved Kridtbjerget. 

Flemming tænder grillen, så den er klar kl. 11.00. 

Husk grillmad, et vinglas og kaffe.  

Vi sørger for vin og lidt sødt og stærkt til kaffen. 

 

P.S. Mogens har sendt en sms og siger tak for besøget.    

 

 

Cykelcaféen 24.-8.-2020 

Efter en uge i det sydlige, nærmere bestemt Lolland med op til 30 gr. 

varme, var det lidt af et chok at klæde sig på til kun 14 gr. 

Om det var kulden der holdt folk hjemme eller ferie er ikke godt at vide, 

men vi var kun 30 cyklister til start. 

Til gengæld betød det så også at vi kun blev stoppet af rødt lys en gang. 

Vi kørte ad Skovvej gennem Jonstrupvang rundt om Søndersø til 

Tingstedet i Måløv. 

Der blev kaffen og kagen indtaget. Kagen havde Bente bagt, Muffins med 

kokos. 

Kurt og Lillian skulle til Island, men kom ikke af sted på grund af at Island 

havde forbudt indrejse fra Danmark som desværre har oplevet stigende 

Coronatilfælde. 

Uanset hvor den virus kommer fra, har den været skyld i mange ændringer 

i vores hverdag. 
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Også at vores afslutning ved Kridtbjerget 29. juni blev aflyst. Men nu tager 

vi revanche og holder festen som en høstfest med grill og vin. 

Det sker i dag om 14 dage den 7. September. 

HUSK 

Medbring selv mad og gerne vinglas, vi kan lige så godt vænne os til det 

fordi plasticglas bliver udfasede. 

 Hvis I ønsker kaffe husk også den. Til gengæld vil der blive lidt sødt og 

stærkt til den. 

Turen blev da jeg var hjemme målt til 23,3 km.    

 

Cykelcaféen 10.-8.-2020 

Så er skolerne begyndt og ferien er forbi for de fleste. Det gælder dog ikke 

for deltagerne i cykelcaféen. 

40 af dem mødte op i morges til den første tur i den nye sæson, og efter 

en kold juli er sommeren først begyndt i august med tropetemperaturer 

op til 30gr. 

Derfor var der udtrykt ønske om skygge, og det finder man kun i grønne 

områder, dem har vi i rigeligt mål i vores nærhed. 

Da vi også indtil videre indtager vores kaffe i guds frie natur, faldt valget på 

Jonstrupvang til skyggen og Tingstedet til kaffen. 

Der kom dog et lille skår i glæden idet vores vandbærer, som skulle have 

forsynet os med væske, punkterede kort efter starten og måtte køre hjem. 

Vi holdt pitstoppet alligevel ved Afrodites Øje, og hørte både frøer og en 

Ravn, og fik øje på en musvåge på udkik efter føde. 
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Der var heldigvis ingen af cykelcaféens deltagere der faldt i dens smag. 

Der var ellers gode sild nok men den spiser vist ikke fisk. 

Bortset fra alt det vrøvl der står i det foregående, så blev turen kun 15 km. 

Og jeg vil slutte med en af Storm P.S Fluer:  

Åh Emil nu kommer sommeren. 

Ja-det kommer vi ikke uden om. 

 

P.S. jeg har lige hørt at Furesø Kommunes arrangement ”Store Cykeldag” 

13. sep. bliver aflyst på grund af Corona restriktionerne. 

Vi finder nok på en anden tur den dag. 

Til gengæld bliver Høstfesten den 7. september ikke aflyst, vi skulle nødig 

opleve at Rødvinen bliver dårlig !!! 

På mandag vil Frode føre jer på afveje, og kender jeg ham ret bliver det 

også en spændende tur. 

Jeg vil udforske Lolland i stedet. 

   

 

 


