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Cykelcaféen 12.-10.-2020 

På trods af efterårsferie dukkede 44 cyklister op til en frisk tur ud i det blå, 

eller rettere sagt i det kulørte, idet træerne er begyndt at skifte farve fra 

grønt til hele paletten af efterårsfarver. 

Turen gik gennem Jonstrupvang ud af tyskerleddet til Søndersø, en lille 

pause ved et sted der hedder træskotræerne. 

Stedet er bevokset med Elletræer som skomagerne i gamle dag brugte til 

træskobunde. 

Spånerne blev lige som på Bornholm brugt til røgning. 

Over Skovvej ind i Lille Harreskov, ad Måløvvej og Skelvej til Skovlystvej og 

hjem til Baghuset til kaffe og drømmekage. 

Da vi mødtes ved Sundhedshuset var det tåget og koldt, men solens 

fremkomst og et par bakker gjorde at alle vi fik varmen. 

Vi fik kørt ca. 16 km.  

 

 

Cykelcaféen 4.-10.-2020 

Igen en dejlig dag med solskin og en tur i det grønne denne gang til 

Stensøen i Vestskoven. 
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Men først over Skovlunde og Ejby via Bymosevej til Herstedøster. 

I Herstedøster skete der det usædvanlige, at bagtroppen lige pludselig var 

Palle alene i verden, men efter lidt walkie-talkie kontakt blev der samling 

på tropperne igen, og lige pludselig var vi på stedet hvor vi indtog vores 

kaffe. 

Stensøen er en kunstig sø som skylder sin eksistens Herstedhøje. 

Herstedhøje er resultatet af byggeaffald fra især Nørrebro, hvor man 

begyndte et byfornyelsesprojekt med at rive usunde baggårde og 

utilsvarende huse ned. 

Da Herstedhøje for det meste lignede en losseplads, var man nødt til at 

finde jord til dække affaldsbunken med og det blev hentet i Vestskoven 

blandt andet der hvor der nu er en sø. 

Det er åbenbart sådan at man laver natur i vore dage, og det er nok heller 

ikke det sidste, alene klimaændringerne kræver noget af det samme. 

Baghuset: vi har besluttet at drikke kaffe i baghuset igen fra på mandag, 

Lokalet er godkendt til 150 personer, så vi mener at det er stort nok til at vi 

kan holde den krævede afstand. 

Skulle der komme nyt om Corona situationen, vil vi naturligvis følge de 

anbefalinger som myndighederne kommer med. 

Havde vi ikke nærmet os efterår og vinter med de ændringer i vejret vi kan 

forvente, så ville alt have set anderledes ud. 

På trods af at der er efterårsferie fra næste uge cykler også på mandag. 

Der var 44 deltagere i dag og vi fik kørt 20 km. 
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