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Cykelcaféen 27.-6.-2022 

 

Så er sommerferien begyndt i cykelcaféen for nogle som har planer for 

sommeren, men for ikke at få abstinenser har Flemming tilbudt at arrangere 

ture de næste tre mandage. 

Der bliver ikke kaffe og kage i baghuset, det må man selv medbringe. 

Der er lidt usikkerhed om deltagertallet, men estimatet er 39 der nød vinen, 

det gode vejr, Chokoladen fra Spangsberg, du må godt tage et stykke mere. 

Flemming havde sørget for at grillen var tændt, og snart duftede der af 

pølser og bøffer.   

Medens festen var i gang kom Bjørn fra Skovlunde og Jens Spelmann til, 

og det var heldigt ellers havde vi aldrig fået konsumeret alt det vin der var 

blevet købt!! 

Frode stod for turen fordi jeg har før haft problemer med at finde 

madpakkehuset. 

 Da jeg kom hjem havde jeg kørt 20 km. 

 I ønskes alle en god sommer vi mødes igen den 8. august. 

 

Husk også at cykelcaféen har 10 årsdag den 3. september og det bliver 

fejret med kaffe og kage, tid og sted bliver offentliggjort senere. 

Cyklistforbundet i Ballerup-Måløv-Skovlunde har eksisteret siden den 12. 

marts 1995 så det bliver naturligvis også fejret. 

Mere om det senere. 
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Cykelcaféen 20.-6.-2022 

 

Selvom sommeren lader vente på sig, nærmer sommerafslutningen sig. 

Næstsidste tur samlede 29 deltagere noget mindre end normalt, men det 

skyldtes at en stor del af cyklisterne på denne tid af året er taget på højskole 

for at cykle og udvide deres horisont. 

Jeg er sikker på at de er hjemme til vores sommerafslutning på mandag. 

Som sædvanlig bruger vi overskuddet af kaffekassen til grille, drikke lidt 

vin og hygge os et par timer. 

Nu skal vi holde ferie, passe børnebørn og sommerhus og måske en tur til 

udlandet. 

Vi mødes når skolerne begynder igen den 8.august. 

 

Turen i dag stod Frode for, og det blev en længere en på 22 km. 

Det blev en tur til Pederstrup, Måløv, Flyvestationen, pause ved Hjortøgård, 

omkring Søndersø, Harreskoven og ad Skovvej tilbage til sundhedshuset, 

hvor jeg ventede. 

Personlige årsager gjorde at jeg ikke kunne deltage i turen, men kaffen ville 

jeg ikke undvære. 

 

Husk til mandag grillmad, kaffe og tallerken, kaffekop og bestik. 

Drikkevarer og lidt sødt til kaffen sørger vi for. 

 

Til sidst: Flemming vil de følgende tre mandage lave ture med start samme 

sted, men kaffen må i selv medbringe. 

 

Vi ønsker jer alle en god sommer og på gensyn den 8. August.   
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Cykelcaféen 13.-6.-2022 

 

Ifølge kalenderen er vi midt i den danske sommer, men det er de højere 

magter tilsyneladende ligeglade med. 

Mandag den 13. var ingen undtagelse. Sort himmel og på det nærmeste 

skybrud medens 37 cyklister gjorde klar til start, til alt held kunne vi gå i læ 

i sundhedshuset og efter ca. 10 min. var det hele overstået. 

Resten af turen foregik i sol og blæst. 

To fødselsdage skulle fejres, og den første blev afholdt ved gadekæret i 

Ledøje, en ung dame som påstod at hun fyldte 69 havde taget en enkelt 

med, det var et positivt indslag. 

Lige som gamle biler kører gamle mennesker tilsyneladende heller ikke 

langt på literen, thi allerede ved Dyssekilde var der dekreteret pitstop igen, 

denne gang var det Kurt der var den glade giver, og på trods af de høje 

oliepriser havde han både taget Nordsøolie og en god ven der hed Jensen 

med. 

Resten af turen gik gennem Vestskoven, og kaffe og kage var som 

sædvanlig klar da vi landede i Baghuset. 

 

Turen blev på ca. 18,5 km. 

 

Vi ses på mandag. 

 

 

P.S. 

Husk at vi holder Sommerafslutning ved Kridtbjerget den mandag den 27. 

juni. 

Husk også mad til grillen og kaffe. 
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Cykelcaféen 30.-5.-2022 

Gråt og køligt og en trussel om skybrud var udsigten da jeg kørte 

hjemmefra. 

I dag var det Frode der stod for turen, og 35 cyklister fulgte med. 

Ad kringlede veje igennem Ballerup, ad Lindbjergvej under 

Frederikssundsvej til Måløv. 

Videre over Eskebjerggård til Knardrupvej, forbi Novo med kurs mod Kong 

Svends Høj. 

Der er en fantastisk udsigt over et gammelt istids- og landbrugslandskab 

derfra. 

En kort pause og så tilbage mod Måløv igen ad Lindbjergvej til Pederstrup 

ved gadekæret hvor der var et pitstop. Erik Hav sørgede for lidt vådt, og det 

var ikke skybrud. det udeblev heldigvis så alle kunne komme tørre hjem til 

kaffe og kage. 

Turen blev på 17 km. 

 

Husk det er pinse på mandag så der holder vi fri men vi ses om 14 dage. 

 

P.S. husk at kaffen de næste to gange koster 20 kr. 

Det er indtil videre en engangsforeteelse men om vi efter sommerpausen 

øger prisen til 10 kr. pr. gang er endnu ikke afgjort. 

Der er foruden sommerafslutningen et 10-års jubilæum for cykelcaféen og 

et 27,5-års jubilæum for Cyklistforbundet på Tapeten så der bliver brug for 

pengene hvis det skal blive et par gode fester. 

 

God Pinse til alle og forhåbentlig snart lidt sommervarme.    
 

Cykelcaféen 23.-5.-2022 

 

Gråt og køligt og en trussel om skybrud var udsigten da jeg kørte 

hjemmefra. 

I dag var det Frode der stod for turen, og 35 cyklister fulgte med. 
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Ad kringlede veje igennem Ballerup, ad Lindbjergvej under 

Frederikssundsvej til Måløv. 

Videre over Eskebjerggård til Knardrupvej, forbi Novo med kurs mod Kong 

Svends Høj. 

Der er en fantastisk udsigt over et gammelt istids- og landbrugslandskab 

derfra. 

En kort pause og så tilbage mod Måløv igen ad Lindbjergvej til Pederstrup 

ved gadekæret hvor der var et pitstop. Erik Hav sørgede for lidt vådt, og det 

var ikke skybrud. det udeblev heldigvis så alle kunne komme tørre hjem til 

kaffe og kage. 

Turen blev på 17 km. 

 

Husk det er pinse på mandag så der holder vi fri men vi ses om 14 dage. 

 

P.S. husk at kaffen de næste to gange koster 20 kr. 

Det er indtil videre en engangsforeteelse men om vi efter sommerpausen 

øger prisen til 10 kr. pr. gang er endnu ikke afgjort. 

Der er foruden sommerafslutningen et 10-års jubilæum for cykelcaféen og 

et 27,5-års jubilæum for Cyklistforbundet på Tapeten så der bliver brug for 

pengene hvis det skal blive et par gode fester. 

 

God Pinse til alle og forhåbentlig snart lidt sommervarme.    

 

 

Cykelcaféen 23.-5.-2022 

 

Sol og 11gr. havde samlet 39 friske cyklister til en tur med oplevelser og 

frisk luft. 

Turen begyndte med en afstikker til Ballerups eneste Kastanie Allé. 

Bortset fra de få der var med på en af borgmesterens ture, kendt ingen til 

stedet. 

På vej til Sømosen kom vi forbi de nye ungdomsboliger, som der var så 

meget røre om. 

Rundt om Sømosen i håb om at se gæslinger, vi kunne høre dem men ikke 

se dem. 

Til gengæld var der en duft af syrener og masser af hvide blomster og rigtig 



Cykelcaféen – 2. kvartal 2022 

Side 6 af 11 

forårsgrønt. 

Tilbage til Registerstien, over Nordkalotten til cowboybyen og Lille 

Harreskov. 

Til sidst langs Tibberup å, Skovlystvej og Skovvej hjem. 

 

Turen blev på 15,5 km.   

 

 

Cykelcaféen 9.-5.-2022  

 

Atter en dejlig dag med sol, som fik 37 cyklister til finde cyklen frem og 

deltage i en tur til Vestskoven. 

Orkidevej ad Lindevej til det første pitstop og med udsigt over grønne 

marker med masser af gule mælkebøtter og græssende Højlandskvæg, gav 

Erik Hav en tiltrængt forfriskning årsagen krondiamantbryllup, der er 

heldigvis ingen grænser for undskyldninger til at feste. 

Videre ad Langkærvej til Østbakkevej, og over ringvejen ad Hejremosevej 

til Harrestrup og madpakkehuset i Ådalen. 

Madpakkehuset erstattede Baghuset der i dag var optaget af et andet 

arrangement, men med det vejr var det et godt bytte. 

Medbragt kaffe og Bentes hjemmebagte muffins gjorde det til en perfekt 

slutning på turen. 

Da jeg var hjemme, havde jeg tilbagelagt 20,8 km.  
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Cykelcaféen 25.-4.-2022 

 

På trods af de sorte skyer som krigen i Ukraine kaster over Europa, og som 

bringer minder tilbage til en som har oplevet anden verdenskrig på egen 

krop, så er det rart at Cykelcaféen får én på andre tanker. 

Magen til glæde over tilværelsen ved at være sammen med 41 glade 

cyklister skal man lede længe efter, samtidig spiller vejret også med 

solskin, ingen vind og en god guide som også sørgede for, at der på 

passende steder var pauser, idet både Kirsten og Jørgen følte trang til at 

gøre os opmærksom på, at de var blevet et år ældre. 

Det var ikke til at se det på dem, og det foredrag jeg var på i går af en 

forsker fra Syddansk universitet der fortalte at danskere på 60 år nu har en 

kondition som danskere på 40 år, beviste at han havde ret. 

Det er i øvrigt dejligt at være omgivet af unge mennesker. 

Det vil jeg tillade mig at sige eftersom jeg er den næstældste i gruppen. 

Vi fik kørt 16 km uden problemer og kom som sædvanlig hjem til dejlig 

kaffe og kage. 

 

 

 Cykelcaféen 11.-4.-2022 
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29 cyklister deltog i dag i en speciel tur med sol og næsten vindstille efter 

en weekend med storm. 

Anledningen var, at der 

var deltagelse af Charlotte 

Holtermann. forkvinde for 

Kultur og Fritidsudvalget i 

Ballerup kommune, for 

dels at se hvad vi foretog 

os i cykelcaféen, og dels 

for at uddele en 

frivilligbuket til en meget 

vigtig person i vores 

midte. 

Da cykelcaféen begyndte 

den 3. september, var der to damer der gjorde sig bemærket. Den ene var 

Ellen Sørensen fra Smørum, som syntes at der ikke var nogen grund til kun 

at cykle hver anden mandag, som det ellers var planen. 

Som alle ved fik hun sin vilje. Desværre er hun ikke med mere, det er den 

anden dame heldigvis endnu, og det 

er Lilian, som sørger for vores 

velbefindende hver mandag med 

hjemmebagt kage. 

Sundhedshuset havde lovet at give 

kaffe når vi kom tilbage fra vores tur, 

men kagen var ikke med i tilbuddet, 

så jeg 

købte et 

par poser 

småkager. Det syntes Lilian var noget pjat, det 

var for dyrt og hun ville gerne bage, og som alle 

ved gør hun det nu på 10ende år. 
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Skulle hun blive forhindret af en eller anden årsag, har hun sørget for 

vikarer som så træder til. 

Så der var ingen tvivl om, at 

hvis der er nogen der har 

fortjent en udmærkelse, så er 

det Lilian og det var alle 

enige om. 

Tre hurraer og stående 

applaus afsluttede den 

seance. Nu er Lilian jo ikke 

den eneste der gør en 

indsats. Kurt og Bente er 

med til at brygge kaffe og 

servicere os når vi kommer 

fra turen, trætte og svedige 

så at vi kun behøver at tage plads ved bordet. 

Der var også en lille 

opmærksomhed til dem. 

Isabella og Luna Kurt 

og Lilians børnebørn er 

også en del af en 

tradition, de deler 

nemlig påskeæg ud. 

 

Et pitstop i Måløv ved 

Tingstedet var der også 

på programmet. Anne 

Hellerup delte påskeæg 

ud i forbindelse med sin 

fødselsdag i morgen, og 

Bent fra Skovlunde diverterede med nogle gyldne dråber et godt initiativ. 

 

Kaffen kaldte, så turen gik over Søndergårdsbebyggelsen, ad Jespers sti til 

Pederstrup og tilbage til Baghuset. 

 

 Et surt opstød skal det ikke mangle på: nu er vi på jeg ved ikke hvilken 

gang blevet overfaldet af sure madammer fra Ældresagen. 
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Det kan godt være at de skal bruge lokalerne kl.14.00 men der skulle ikke 

være grund til at begynde at genere vores deltagere og ligefrem som i dag 

påstå at vi slet skal være der. 

Hvis de ikke kan nå at dække bord eller hvad de nu skal på to timer er de 

ikke deres opgave voksen. 

 

P.S. På mandag anden påskedag den 18. laver Flemming en tur. 

For øvrigt er der Læmmedag samme dag, men det tror jeg nok han har taget 

med i sine planer. 

 

Et lille vers af en alvorsmand Martin Luther: 

Nu årets bedste tid er nær, 

da alle fugles muntre hær 

opfylder himmel, skov og vang 

med jubeltoners glade klang. 

 

God påske til jer alle, vi ses den 25. april. 

 

Turen blev på 12,4 km. 

 

 

Cykelcaféen 4.-4.-2022 

 

På trods af at foråret er sat på pause, vovede 23 cyklister sig ud på en våd 

og blæsende tur. 

På grund af det ubehagelige vejr blev det kun til 11 km. Men dog gjort 

udholdelig på grund af et pitstop med indlagt doping. 

Jeg forstod at dopingen var indført fra Tyskland og forslaget fra Dr. Nielsen 

var en Enkelt dosis Nordsøolie. Det vil vise sig på mandag om recepten var 

virksom. 

Vejrudsigten for resten af ugen ser ikke særlig venlig ud, så det kan være at 

et lille Gruk kan hjælpe lidt på humøret. 

 

Vår 

Det er en usigelig følelse 

den 
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at gå i en lysegrøn majskov 

igen! 

Jeg spørger mit forhærdede 

hjerte: 

Hvordan er det? 

 

Og det er - som et bøgetræ 

køligt og skønt 

et lysende løvbrus, en gejser 

af grønt! 

Skyder til vejrs i mit hjerte. 

- Sådan er det! 

 

Vi ses på mandag til sidste officielle tur inden påske. 

 

Flemming vil dog gerne køre en tur påskemandag den 18. 

 

P.S. det var Anette der havde sørget for dopingen. 

 

 


