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Cykelcaféen 3.-2.-2020 

Igen en gang måtte jeg ”nøjes” med at deltage i kaffen, denne gang i 

Pederstrup med bål og chokoladekage. 

Bjørn valgte lige som sidste år at fejre sin fødselsdag på denne fantastiske 

måde. 

Under Frodes Ægide dukkede 40 cyklister op præcis kl. 11.00, men inden 

da havde et par andre der iblandt Ellen, Karen og jeg tyvstartet med at 

smage på kagen. 

Ellen havde for øvrigt, sagde hun, fundet et par flasker med trylledrik, hun 

sagde ikke hvor men de bekom alle vel. 

Efter en time i godt selskab var der almindelig opbrud, og hvis alle dukker 

op igen på mandag, betyder det at alle er kommet helskindet hjem. 

Hvor mange eller få km der blev kørt ved jeg ikke. 

 

 

Cykelcaféen 27.-1.-2020 

Hvis nogle undrer sig over ikke at have hørt noget fra Cykelcaféen et 

stykke tid, så er forklaringen den at jeg ikke har kunnet deltage i turene et 

stykke tid. 

Jeg har fået et uønsket job som sygehjælper: min kone faldt og brækkede 

benet 27. december og er afhængig af at jeg er hjemme og kan hjælpe 

med de daglige udfordringer. 

Men som Schwarzenegger siger ”I will be back.”. 
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Et par facts om de to sidste mandage 20.-1. 40 deltagere og 16 km. Turen 

gik over Ejby og Vestskoven. 

Mandag 27.-1. 39 deltagere og 12 km. regnvejr. 

Til gengæld lykkedes det mig i dag at få tid til at deltage i kaffemikken 

bagefter. 

Jeg fik også et stykke kage fordi Willy ville dele med mig, Carl-Erik havde 

gjort alvor af sin trussel og spist mit stykke!! 

Ja den ungdom. Det var aldrig gået i min tid, da havde man respekt for 

alderdommen. 

På næste mandag ender vi i Pederstrup. Bjørn Petersen har inviteret på bål 

og boller, man bedes huske selv at tage kaffen med. 

Det var ordene for i dag. 

På gensyn. 

 

 

 

Cykelcaféen 13.-1.-2020 

Vi må være født under en heldig stjerne. Efter dage med regn fra morgen 

til aften og igen i morgen var det tørvejr og solskin i dag. 

Turen blev ligesom i mandags en af de korte kun 12,5 km. 

Tiden blev brugt på en lille historie om Jonstruplejren, og et pitstop ved 

Tingstedet i Måløv. 
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Anledning en fødselsdag, en af vores vigtige deltagere som er med til at 

sørge for at kaffen er klar når vi kommer tilbage fra turen, der var for 

øvrigt en fødselsdag mere som diverterede med chokolade et godt indslag. 

Det var godt at se at de fleste deltagere havde husket kaffekoppen, jeg vil 

købe nogle reservekopper til de nye deltagere og de glemsomme. 

Hvis det skulle være gået i glemmebogen, så husk at Cykelcaféen råder 

over en El-cykel som man kan låne, hvis man går med tanker om at 

anskaffe sig en. 

Husk også at vi holder sommerafslutning den 15. Juni. 

Cykelcaféen 6.-1.-2020 

Bortset fra 13 friske cyklister der kørte en frisk morgentur den 1.januar, 

blev i dag begyndelsen på et nyt år i cykelcaféens historie. 

35 cyklister stod klar til en tur ud i det grå, temperaturen holder sig på den 

lune side, og kun en smule regn indikerede at det trods alt stadig er 

”vinter”. 

Frode var turleder, og turen gik til shelteret ved Hjortøgård. Inden vi kom 

så langt, holdt vi en pause ved flyvestationens tidligere varemodtagelse. 

Jorden er forurenet og bliver renset ved, at man ved hjælp af el varmer 

jorden op. De forurenende stoffer bliver varmet op og fordamper. 

Luften kommer igennem et kulfilter og bliver renset på en smart og billig 

måde. 

Efter den lille historie om hvordan man råder bod på tidlige tiders omgang 

med farlige stoffer, gik turen til Hjortøgård hvor vi fejrede en 91 årig med 

lidt livseliksir. 
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Vi blev gjort opmærksomme på nogle skovhornugler i et træ tæt på hvor vi 

havde stillet vores cykler, der sad tre tæt op af stammen på et fyrretræ. 

Det var en af de ansatte på området der gjorde os opmærksomme på dem. 

Vi havde aldrig selv fået øje på dem. 

Turen hjem gennem skoven var hurtig overstået, og kaffen og kagen 

ventede på os som sædvanlig. 

Der er kun to ting der er ændrede i forhold til sidste år, og det er årstallet 

og VIGTIGT vi skal selv have kopper med. 

For øvrigt har jeg fundet ud af at cykelcaféen i 2019 sammenlagt har kørt  

23700 km. Et tal jeg kom frem til ved at gange kørte km med antal 

deltagere og dage. 

Det er kun et kuriosum som evt.  kan bruges til teste cykeldæks evne til at 

modstå punkteringer.  

 

PS: Sommerafslutning bliver mandag den 15. juni. 

 


