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Cykelcaféen 18.-03 2019 

Efter en februar måned, hvor solen og temperaturen havde sat rekord, 

troede man at foråret var kommet til Danmark. 

Vi fik alle en lang næse, det var ikke den sidste rekord i denne omgang, 

marts måned satte rekord i mængden af regn, mere end 100 mm indtil 

den 19 marts. 

Og nu, en uge efter den 25. marts, er der ikke noget der tyder på at det 

stopper. 

Sidste mandag deltog 45 i en tur rundt om Møllemosen og Måløv 

Naturpark, hvor vi holdt et pitstop på grund af et væskebehov der skulle 

dækkes, og til alt held havde Hanne fundet det passende at være 

vandbærer. 



Turen fortsatte, og egentlig havde jeg planlagt et besøg hos fårene, men 

da vi nærmede os Pederstrup var der igen krav om et pitstop, så lammene 

måtte vente til i dag med et besøg. 

Turen den 18. blev på korte 15 km. 

I dag (25/3) deltog 37 i turen som begyndte i regnvejr, men da Mogens 

besluttede sig for at køre hjem og skifte til regntøj hjalp det, det blev 

tørvejr resten af turen. Tak Mogens for dit initiativ. 

Efter at vi havde besøgt lammene, kørte vi ad Skebjergvej til Ledøje og 

videre til Vikingebroen i Risby. 

Broen nærmer sig sin færdiggørelse og skal efter det oplyste indvies i 

september, vi følger sagen og ser om vi kan få det til at passe med en tur 

derud. 

Gennem Vestskoven ad Hedeengevej og Orkidevej tilbage til Baghuset til 

ananaskage og varm kaffe, der var nogle som var kommet til at fryse i 

Risby, jeg håber at de har fået varmen igen. 

Turen blev på 17,3 km.  

 

Cykelcaféen 11.-3.-2019 

En dejlig dag med sol og ingen vind, der var godt nok minusgrader kl. 7.00 

men solen gjorde sit til at ingen kom til at fryse på turen, nærmere 

tværtimod. 

Måske hjalp det også at der var to fødselsdage at fejre, det sætter en 

ekstraprik på humøret. 

Turen gik i dag gennem Jonstrupvang og rundt om Søndersø, bortset fra 

en enkelt punktering kort efter starten og et hjerte der gjorde knuder, 



forløb turen uden uheld og problemer, selv om der på grund af 

nattefrosten var et par frosne vandpytter. 

Ved tilbagekomsten var punkteringen fikset, og cyklens ejer deltog i 

kaffen, det dumme hjerte var kommet helskindet hjem, og får 

forhåbentlig styr på det. 

Omkring 40 var tilstede ved sundhedshuset, og turen blev i dag på ca. 17 

km. 

Husk at Ballerupafdelingen holder generalforsamling på mandag den 18. 

marts kl. 19.30 på Torvevej nr. 19 i kælderen. 

Alle medlemmer er velkomne, og efter generalforsamlingen vil der 

traditionen tro være ost og rødvin. 

 

Cykelcaféen 4.-3.-2019 

Og regnen kom efter 9 dage med forårsvejr og sol kom regnen. 

På trods af de truende udsigter stod 31 regnvejrsparate cyklister klar til 

en tur i skoven på udkig efter forårstegn, anemonerne gemte sig 

stadigvæk, men hasselnøddebuskene var klar til at formere sig, de små 

hunblomster ventede på at blive bestøvede. 

Det blev nu ikke til den store syndflod, man havde netop fået regntøjet 

på, så stod solen og grinede af os. 

Der er en enkelte lille ting jeg vil kommentere: hvis man kører på en cykel 

med udvendigt gear, er det en god idé at skifte ned i gear i bunden af en 

bakke, glemmer man, kan der ske to ting, enten går man i stå midt på 

bakken og hvis man kører i flok, bliver man ofte uvenner med dem der 

kører bag en, eller også falder kæden af. 



Begge dele kan undgås hvis man er forudseende, så husk det næste gang 

ikke også Gitta. 

Nå men kaffen og kagen kaldte og vi nåede hjem i tørvejr. 

Turen blev på 17 km. 

Husk på torsdag den 7. er der gratis foredrag på Skovlunde medborgerhus 

med titlen: Hvordan går det med Danmarks natur.   

Foredraget varer fra kl.19.00-21.00. 

 

Cykelcaféen 18.-25.-2.-2019  

På grund af en væmmelig virus som har forhindret mig i at deltage i 

mandagsturene, kommer her et beskedent referat fra de to ture. 

Mandag den 18. var så vidt jeg har fået refereret Carl-Erik leder af turen 

som bl.a. gik til Ejby og hønsebyen. 

Det var en dag med solskin og 2.4 gr. Der var 45 deltagere og distancen 

blev på 16,75 km. 

I dag den 25. diset og tåget, men inden kort tid dukkede solen frem og 

bragte temperaturen op på forårsagtige gr. 

I dag var Jørgen ansvarlig for turen og bortset fra at jeg hørte noget om 

Risby kender jeg ikke turen i detaljer, men den var på hele 20 km. og der 

var 48 deltagere, der i blandt to nye og en ung politiker fra 

kommunalbestyrelsen. 

Jacob fortalte under kaffen at han var imponeret over cykelcaféen og 

havde planer om at besøge mindst 50 frivillige foreninger i løbet af sin 

valgperiode. 



Det er rart at se at der er bevågenhed over de frivilliges indsats blandt 

politikkerne i vores kommune. 

For øvrigt er det ikke kun mig der er offer for virusangreb. Frode ligger 

også under dynen med feber, og Carl-Erik havde også en undskyldning for 

ikke at dukke op. 

Så er det jo heldigt at vi har to kapaciteter i Jørgen og Lejf til klare 

ærterne. 

 

Husk at vi slår Katten af Tønden på søndag. Vi mødes på stationen ved 

biblioteket kl. 10.00, kører en tur og ender i Skovlunde. 

HUSK HUSK HUSK: Vi mødes kl. 10.00. 

HUSK madpakken. 

 

Cykelcaféen 11.-2.-2019 

Så er det blevet alvor efter tre mandage med ture fra 10-12 km, blev det i 

dag 20,5 km. 

På trods af stærk blæst var 37 cyklister klar på startstregen kl. 9.30. 

Frode var turleder, og under hans ledelse gik turen ad Bispevangen, 

Lindbjergvej, under Frederikssundsvej, over Måløv til flyvestationen. 

På grund af modvinden var en pause ved Hjortøgård stærkt tiltrængt, at 

der samtidig var to gange fødselsdag, gjorde opholdet ikke mindre 

velkommen. 



Hjortøgård er forfatteren Knud Hjortø fødegård, han er ikke særlig kendt, 

men i anledning af at han blev født i år for 150 år siden, er der særlig i 

Furesø kommune opmærksomhed om ham. 

Han er samtidig med Jeppe Aakjær, Martin Andersen Nexø og Johannes V. 

Jensen, og var lige så kendt på den tid. 

Gården nedbrændte for øvrigt i 2011. I stedet er der nu et shelter og et 

naturcenter.  

Hjemturen var en nydelse, medvind og bagefter som sædvanlig kaffe og 

kage bagt og brygget med kærlig hånd af Lillian og Bente. 

HUSK  

Mandag den 24. juni afholdes der sommerafslutning ved Kridtbjerget i 

Vestskoven. 

Husk at modvind er en god ting når man skal den anden vej. 

 

Cykelcaféen 4.-2.-2019 

I dag igen en af de korte ture, men denne gang var det ikke vejrets skyld. 

Klar himmel og solskin -3.2 gr. og tørre stier. 

I dag var det tiden der var afgørende, idet der var en af de friske 

medcyklister der havde fået en god idé. 

Bål og boller var temaet og mødestedet bålhuset i Pederstrup kl. 10.30. 

Men inden vi kom så vidt, havde vi et pitstop i Måløv. Tinghuset lagde 

bord og bænk til fejringen af vores allesammens Kagedame. Uden Lillian 

ingen kage til kaffen. De få gange hvor hun er på ferie, er der heldigvis en 



afløser klar. Det er dejligt at vi andre kun skal tænke på ture og steder, 

hvor vi kan holde et pitstop. 

Da vi kom til Pederstrup, var der blus på bålet, masser af hjemmebagte 

boller, smør og ost fra Skive, det stod der i hvert fald på pakken. 

De fleste havde husket at tage kaffe med, og dem der havde glemt det, fik 

tiltusket sig en kop hist og her. 

En sjov idé som alle havde glæde af, og som jeg kunne forstå på Bjørn der 

var værten, ville han gerne gøre det igen næste år. 

En ny tradition er født. 

I forbindelse med traditioner vil vi lige gøre opmærksom, at ingen skal 

føle sig forpligtet til noget, cykelcaféen er et tilbud for alle og ingen skal 

holde sig væk. 

Det kan vi ikke acceptere. Alt hvad der sker i cykelcaféens regi, foregår på 

frivillig basis, også om man vil holde fødselsdag. 

Det er stadig vinter efter kalenderen, men inden vi ser os om, er det forår 

og sommer, og så nærmer afslutningen sig, så allerede nu overvejer vi 

hvornår det skal være. 

Vi har ikke reserveret Madpakkehuset ved Kridtbjerget endnu, men satser 

på at afholde det den 24. juni. 

Der deltog 41 i turen og vi fik kørt ca. 10 km. 

Så snart vejret bliver til det får I de manglende km. 



 

 

 

 

 

 

Cykelcaféen 28.-01.-2019 

Hvor er sneen der faldt i fredags? 

Den er godt nok væk, men de spændende stier kan vi ikke køre på, de er 

for våde og glatte og vi vil ikke udsættes for uheld. 

Så det blev en tur til Ledøje ad de asfalterede veje. På vejen kom vi forbi 

Ammetofte mose, som i 1941 på grund af tørvegravning forsvandt, man 



havde gravet så tæt på at sognevejen kollapsede og medens 

sognerådsformand S. P. Sørensen stod og betragtede ødelæggelsen, 

måtte han se på at den sank yderlige trekvart meter. 

Vejen er heldigvis farbar igen så vi kom helskindede over, og det var 

heldigt for ved gadekæret ventede der os en overraskelse, der var nemlig 

en af de unge damer der havde fødselsdag. 

Efter en tiltrængt pause begav vi os over Råmosen og Pederstrup hjem til 

den varme kaffe. 

Inden vi nåede så langt, stoppede vi ved næste mandags mål, nemlig 

bålhytten i Pederstrup, der er vi inviterede til Boller og Bål. 

Så der bliver ingen kage, og kaffen må selv sørge for. 

Cykelturen bliver vi ikke snydt for. Den bliver nok ikke så lang, men cykles 

skal der, om ellers vejret er til det. 

Vi ses på mandag samme tid og sted. 

Der var 35 med på turen og den var på 16 km. 

 

Cykelcaféen 21.-01.-2019 

På trods af sne og glatte veje dukkede 25 cyklister op til, som det viste sig 

den absolut korteste tur i cykelcaféens historie. 

Sølle 8 km blev det til, men det var alligevel nok til, der var et par herrer 

der lagde sig ned. 

Et af problemerne når der ligger sne er, at det kan være vanskeligt at se 

hvor cykelstien ender og hvor græsrabatten begynder, kommer man først 

ud over kanten, ligger man der. 



Til alt held var begge hurtig på benene igen, og vi kunne fortsætte til 

madpakkehuset i Harrestrup Ådal, som blev dagens mål. 

En af vores vigtige ledere som altid dukker op, medmindre hjertet gør 

knuder, kunne fejre sin fødselsdag . 

Hvis nogen være blevet kolde var Dr. Nielsen klar med en Enkelt. 

På vej til Harrestrup mødte vi Kurt, som var punkteret på baghjulet. Vi 

inviterede ham til at deltage i festen, men han mente ikke han kunne nå 

at komme derud. 

Pludselig stod han der alligevel, slangen var ødelagt og skulle skiftes, så 

han satte sig bare op på cyklen, herregud skaden var sket og det kunne jo 

ikke blive værre. 

Tilbageturen skete uden uheld, og der var rigelig med kaffe og kage. 

Til sidst et et lille Bon Mot af Albert Einstein:  

Livet er som en cykel, for at holde balancen må man bevæge sig. 

Mandag den 4. februar er vi inviteret til fødselsdag i Pederstrup med 

Boller og Bål. Festen foregår udendørs, så tag godt med tøj på og husk at 

medbringe KAFFE til jer selv. 

Vi cykler naturligvis en lille tur først.     

 

Cykelcaféen 14.-1.-2019  

Et par vers af Jens August Schade vil være en passende indledning til 

dagens referat: 

 

Jeg har hele tiden håbet på sne, 



det er dog sjovt at den kom. 

Ja, nu ligger den der- 

se, hvor hvid den er, jeg er saftsusemig glad for den, 

jeg har jo hele tiden tænkt, at den nok skulle komme. 

 

Og så ligger den der lige med et – 

Det er dog sjovt, at den sådan kommer, 

uden at man gør noget som helst for det, 

jeg har ikke halet den ud af luften, 

Det er kommet helt af sig selv. 

 

Søndag den 13. januar regn hele dagen 5,3 gr., og når man så trækker 

gardinet fra kl. 07.00 næste morgen, er der hvidt derude og 0,1 gr. frost. 

Der er noget galt med vejret i Danmark, men det bliver aldrig igen som i 

gamle dage, hvor det var vinter når det skulle være vinter, og sommer når 

det skulle være sommer. 

Upassende bemærkninger om min alder frabedes, der skal nok være 

nogle som husker det anderledes. 

På trods af vejret var den hårde kerne selvfølgelig parate til en frisk tur, 

hele 26 havde vovet sig ud og under Frodes ledelse, fik vi en god tur ud af 

det, og under høj sol og en enkelt pause på et velegnet sted hvor baren 

var åben, fik vi tilbagelagt 14 km. 



Der var rigelig med kaffe og kage til alle, vi spiste også den kage de andre 

skulle have haft. 

Sådan er det når man bliver under den varme dyne, så går man glip af 

både kage og alt det sjove. 

Vi ses om en uge uanset vind og vejr.  

 

Cykelcaféen 7.-1.-2019 

Så er vi begyndt på et nyt år med 46 cyklister der iblandt 

enkelte nye ansigter. 

Om det er et nytårsforsæt ved jeg ikke, men hvis de 

kommer igen, kan det være tilfældet, men uanset årsagen 

skal de være velkomne. 

Vejret var gråt og en lille finregn fik vi også, men som 

cyklist i Danmark er det ikke nok til at afholde os fra at 

bevæge os ud i luften. 

Hvad ingen viste var, at der vankede en lille næsevarmer 

undervejs, en af de unge damer havde haft fødselsdag og 

trakterede med en lille en og chokolade. 

Vores nyrenoverede genbrugsstation åbnede i dag, og 

derfor slog vi et smut forbi den, enkelte havde taget lidt 

affald med for at kunne prale med at være de første til at 

tage den i brug. 



For øvrigt var det ikke den første tur i år, den 1. januar var 

14 af cykelcaféens deltagere på en tur i skoven, Alfrida som 

svenskerne havde døbt stormen, satte en kæp i hjulet på 

den rute jeg havde planlagt, men så kørte vi bare i skoven i 

stedet for og solen skinnede. 

Hjemme ventede en god nytårsfrokost og så var 2019 

begyndt på en god måde. 


