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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. 
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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.    

 

 

Cykelcaféen 22.-6.-2020 

Stod op kl. 6.30, det regner øv meget, det burde være sommer, men efter 

tre måneder coronakrise har vejret måske også svært ved at finde tilbage 

til hverdagen. 

Om det var morgenregnen der var skyld i at der ”kun” var 35 cyklister klar 

til en tur i det grønne, bliver nok aldrig opklaret. men de der var mødt op 

fik en lille tur ud af det. 

For nu ikke at komme alt for tidlig til kaffe og kage, kørte vi et par omveje 

bl.a. forbi Novo Nordisks nye træplantningsprojekt. 
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Som en del CO2 bekæmpelsen har de plantet 60.000 små træer på deres 

areal ud imod Jungshøjvej. 

Samtidig med et mylder af vilde blomster et smukt skue. 

Da der var et par hængepartier hvad angår fødselsdage, og Lillian havde 

friskbagt kage med, måtte vi finde et velegnet sted at holde pause. 

Det første sted blev Tingstedet i Måløv, som vi de første 10 min. måtte 

dele med glade børn fra Måløv skole. 

Det næste blev bålhytten i Pederstrup, begge steder er 

anbefalelsesværdige også til familiefester. 

På mandag bliver det sidste gang inden sommerpausen. Vi plejer at holde 

fest ved Kridtbjerget, men da ingen kunne ane hvor længe vi ville blive 

forhindret i at samles mere end ti personer, besluttede vi at holde festen i 

September som en høstfest. 

Der bliver alligevel tale om lidt af en fest, idet hver især medbringer noget 

med af mad og drikke som vi vil hygge os med en time eller to. 

Lillian har kage med til alle. 

Vel mødt.      

 

   

 

 

Cykelcaféen 15.-6.-2020 

 

Så oprandt dagen som vi har længtes efter. Dag 1 efter Corona. 
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Der har ikke været så meget at skrive om de sidste tre lange måneder, 

hvor vi har været ”spærret” inde, og frygten for at Cykelcaféen var afgået 

ved en stille død lå jo i baghovedet. 

Der er sket meget i samfundet i de tre måneder som har ændret vores 

måde at leve på. 

Men cykelcaféen har tilsyneladende ikke taget skade. 

45 af de kære kendte ansigter dukkede i hvert fald op, klar til en tur ud i 

det grønne. 

Vi kørte en tur i Vestskoven med vores egen kaffe, idet vi ikke forventer at 

komme tilbage til Baghuset før efter sommerpausen. 

Lillian havde chokolade med, tre stykker til hver. Kurt og Erik havde fløde 

til kaffen med, så en perfekt begyndelse på slutningen. 

Vi har to mandage tilbage inden vi holder ferie, og vi medtager også kaffe 

med de næste to gange. Jeg kan fortælle at der også er fløde til kaffen 

næste mandag. 

På grund af Coronakrisen har vi flyttet vores sædvanlige afslutningsfest til 

den mandag den 7. september. Så hedder det bare en høstfest. 

På vejen hjem kom der et forslag om, at vi alligevel gør lidt ekstra ud af 

den 29. juni. Vi kunne selv tage noget drikkeligt med efter eget ønske og 

tilbringe et par timer sammen. 

Kom med jeres tanker om hvad I synes om idéen, så vi kan tale om det på 

mandag. 

Da min fantastiske Garmin computer strejker igen, kan jeg desværre ikke 

fortælle noget om hvor langt vi kørte, men jeg tror at ingen blev over 

anstrængt. 
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Et lille digt fra en pensioneret overlæge følger. 

STACCATO og JAMRENDE: 

Hold da kæft hvor årene 

Dog gør ondt i lårene 

Første dag igen til hest 

Og så denne satans blæst 

Gode gud jeg tror jeg segner 

- godt det ikke også regner.    

  

 P.S. Værkstedet åbner igen på torsdag, men vi holder også ferie i juni, juli 

og august. 

Så hvis nogen har behov for hjælp inden cykelferien i Danmark, så må I 

være kvikke.  

  

 


