
2. august 2020 – Ulfborg Kirkeby –  

Café Heden. 60 km. 18o varme. Vinden 5 m/s fra 

vest/sydvest. Deltagere: 7: Kjeld, Kirsten, Inger, Åse, 

Anna, Lene. Turleder: Vera 

Vi drog afsted kl. 10 og vi var hjemme igen kl. 15.  

Som 7 perler på en snor – snoede vi os på cyklerne ud 

gennem det vestjyske sommerlandskab.  

Over Naur – Bur - Vemb til Ulfborg Kirkeby. Det gik noget 

så fint og stemningen var dejlig og helt 

afslappet.  

Vi ville gerne have set Ulfborg Kirke i 

Ulfborg Kirkeby, men den var lukket og 

det må blive ved næste besøg på 

egnen, at vi får den med. Den er 

virkelig et besøg værd - kirken fra 

1100-tallet.  

Frokost indtog vi tæt på kirken i et 

opstillet telt med borde/bænke. Vi var 

jo 6 kvinder og 1 mand. Kjeld var under 

frokosten i lytterens og betragterens 

rolle. Han sagde ingenting. Han hvilede 

bare i sig selv. 

”I er ikke kedelige at lytte til”, 

sagde Kjeld. Nej, den er vi helt med på. 

Vi er slet ikke kedelige at lytte til – vi 

havde også meget lødige emner på 

bordet og vi fik byttet, hvad vi sådan 

havde af ”lokalt stof”. Derefter besøgte 

vi Café Heden og set os omkring der og vi fik foretaget vore 

indkøb af kaffe, pesto og alskens gode sager, som der 

handles med i denne skønne café og shop. Hjemturen var 

over Skærum Mølle, Knudsigvej, Stenumvej, Idom.  

Tusind tak for en dejlig tur. Det er så nemt og givende at 

være turleder for sådan en flok positive cyklister.  

Vi ses. Mange hilsner fra Vera 

--------------------------------------------------------------- 

Om Café Heden: ”Hedekaffe tog sin spæde start i 2013 og efter 

1½ til 2 år havde iværksætteren Leo Andersen udviklet 3 mærker 

kaffe. Og i 2015 kom der ”eget kafferisteri” til med tilhørende 

café. Det er det gamle mejeri i Ulfborg Kirkeby, der danner 

rammen om risteriet og lagerbygningen blev omdannet til Café. 

November 2016 kunne Hedekaffe kafferisteri & Café Heden endelig indvies officielt. Hedekaffe ristes i 

20 minutter ved 200 graders varme. De fleste kaffemærker ristes i 1 minut ved 700 graders varme.” 
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