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Møde – torsdag den 29. juli  
Et ordentlig blæsevejr fra syd- vest gjorde, at vi – mens vi 7 mødte med-
lemmer gnaskede hjemmeavlede vindruer i os – nøje overvejede 
situationen.  
Fleksible og positive var flokken, så det var nemt at vedtage ændringen, 
så vi kom ikke ud og forbi bakkerne, i omkring området v. Hedeland. 
Reultat blev, vi valgte en cykeltur til Solrød for at kigge på ”Kronprins’ 
Fredriks eg”. Og så kunne vi cykle i læ mellem hækkene i boligom-
råderne. Og der var lovet lidt regn. Så afsted i læ. Pludselig begyndte det 
at styrtregne. YR havde anført 3,8 mm. nednør for hele eftermiddagen! 
(Første gang i flere år, hvor YR udsigt ikke var rigtig).  
Heldigvis var vi ved motorvejsrastepladsen i Karlstrup. Så os ind og 
købe en kop kaffe. Det havde vi aldrig prøvet før: som cyklist standse og 
købe en kop kaffe på en motorvejsrasteplads. 
Som nævnt var dt en fleksibel gruppe, så vi valgte efter kaffen at vende om og cykle hjem.  
15 km nåede vi dog at få i benene. 
 
 

 

Møder Torsdag d. 5. og 12. august: Cykelture – destinationerne er ikke bestemt endnu. Forslag modtages !  
 

 
 

Møde torsdag d. 19. august: Denne dag er der gåtur – vi skal over til RC- center og se på 
flyvemaskiner. 
 

 
 

Torsdag d. 26. august: det bliver nok den sidste cykeltur i år.  
Vi planlægger en tur ad ”Cykelslangen” / Nørrebro med efterfølgende spisning. ”fru Hansen” 
bestemmer menuen i det lille hus, hvor vi skal spise. Spændende – synes vi selv.   
Sæt X i kalenderen. Vi undersøger om der er plads til nogle ”ikke cyklende” deltagere. 
 

 

Hej Mogens 
Vi snakkede om, at jeg lige skulle sende dig et par ord om den maling jeg har købt 
hos Hans Frederiksen – Håndværkerbyen – som vi så, hvor boede v. vor Hemingway 
gåtur rundt i området. 
Jeg gik efter en Gori træbeskyttelse i farven skifer. Den farve er tilsyneladende 
udgået af deres sortiment. 
Jeg fandt en enkelt forhandler på nettet, som skulle ha’ knap kr. 1.100 for 5 liter. 
Jeg besøgte så Hans Frederiksen. 
Hans kunne godt blande en skifer til mig (selvfølgelig 
med Gori’s blandingsforhold). Han skulle ha’ kr. 500 for 
5 liter, og kun kr. 800 for 10 liter. Den nuppede jeg. 
Hans var meget flink og snaksalig – kender ham jo selv. 

Han forklarede mig, at Dyrup i dag kun havde 2 baser til blandingsmaling. 
Det var rigtig hyggeligt, at besøge ham og det er formentlig ikke sidste gang. 
Venlig hilsen  
Eddie Clausen   
                                                                       Malermester Hans Frederiksen – 43900781 – Håndværkevænget 8   


