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 Følg vores løbende nyheder på Facebook. Her kan du komme med opslag og kommentarer  

www.aaol.dk: Bliv medlem, se vedtægter, bestyrelse, udvalg, mødereferater mv. 
Kontakt: Formand@aaol.dk 

Glædelig jul og godt nytår 
  Mens disse linjer skrives er 
mundbindene på vej tilbage og de 
mindste skolebørn er netop  blevet 
tilbudt vacciner. Lad os håbe, at vi kan 
holde gang i ForeningsDanmark hen over 
vinteren. Landsbyrådet vil i hvert fald gøre sit til, at vi 
fortsat har gode og spændende arrangementer at mødes 
om i lokalområdet.  
  Den 20. september fejrede vi vores 5-års fødselsdag. Vi 
havde lavet en fin stand på Butikstorvet og var heldige at 
få ni nye medlemmer på dagen. Tak for det.  
  En anden vigtig milepæl var indvielsen af den nye 
Skatepark ved Lindebjergskolen den 21. maj. 
  Glædelig jul og godt nytår.  
Venlig hilsen, Jens Pedersen, formand.  
 
Kildemoseparken indvies til foråret 

Det har taget sin tid, men til foråret 
skulle den være sikker: Så skal Kil-
demoseparken indvies. Indtil da 
skal anlæggene gøres færdige: 
Grusbanerne skal sikres, fitness-
stationer, madpakkehus, platform 
til fjernstyrede biler og bålplads 

skal bygges.  FORS tager sig af de første to punkter, mens 
Landsbyrådet står for de sidste tre ting. Derfor har vi brug 
for frivillige. Hold øje med opslag på Facebook. 
Kontakt: Jens Pedersen 

E-sport starter igen 7. januar 
Vi genstarter E-sport fredag d. 7. ja-
nuar i Sognegården i Ågerup. Mø-
detid er kl. 17:45 for alle der bruger 
E-sports pc’er og kl. 17:30 for alle 
der har egen pc med. Det slutter 
kl.21.30. Vi mødes hver anden fre-
dag. Der er fælles mad undervejs. 
Pris: 20 kr. pr. gang til mad. 

Der spilles Counterstrike. 
Aldersgruppen er ca. fra 11-15 år. 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen, tlf. 2084 6487 

Juletræet på Butikstorvet 
tændt 
Lørdag den 27. november blev 
årets juletræ på Butikstorvet tændt 
i overværelse af børn og voksne. 
Børn og voksne nød saft og 
pebernødder, mens Vibeke Pagter 
spillede julens glade sange på sin 
harmonika. Årets træ er doneret af 
Jacob Søegaard. Stor tak for det.  
Kontakt: Jens Pedersen 
 
Samarbejde med GSGIF om populære foredrag  

 
Sommerfestudvalget i GSGIF har indledt et samarbejde 
med Landsbyrådet om streaming af de populære 
naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. Du 
kan se og høre foredragene i Gundsølillehallen, som 
sælger kaffe, te og kage. Programmet fortsætter efter jul. 
Hold øje med opslag – eller find programmet på 
https://ofn.au.dk/ 
Kontakt: Penelope Andersen , tlf. 27875656 
 
Repair Café sidste mandag i måneden 

I Repair Caféen kan du få tips til at 
reparere ting der ikke virker, men ellers er 
for gode til at smide ud. Du kan møde 
Caféen på 1. salen over biblioteket. Mød 

op hvis du har brug for hjælp til at bringe gamle defekte 
enheder til live. Hvad? Fx har Caféen repareret lamper, 
strygejern, stereoanlæg og motorsave. Caféen er lukket i 
december, men vender tilbage efter nytår.  
Kontakt: Hans Brüsch, tlf. 2558 0690 
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Bestyrelse 
 Jens Pedersen, formand, tlf. 4678 2234, mobil 2972 2334, Østermarken 11, formand@aaol.dk 
 Irene Vinther-Larsen, næstformand, Aktiviteter og lokal udvikling, Åbakkevænge 59, tlf. 2084 6487, irene010149@hotmail.com 
 Klaus B. Larsen, Krogager 20, kasserer, tlf. 2422 0008, aaol.kasserer@gmail.com 
 Rikke Hansen, Trafik, Erhvervsnetværket 4000nord, Store Valbyvej 257, Østrup Bæk, 2514 1839, rikke@elpres.dk 
 Anita Stark, referent, Slæggerupvej 107, tlf. 4062 7547, astark@alfa-og-omega.dk 
 Dorthe Lynnerup, kommunikation, rekruttering af medlemmer, Kirkerupvej 9, tlf. 2616 0121, dorthe.lynnerup@gmail.com,  
 Charlotte Løwert, Tofteengen 9, tlf. 2893 9084, charlotte@lowert.dk 
 Hans Brüsch, suppleant, trafik, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 

 
Fund fra Tofteengen 18. januar kl. 19.00 
Foredrag på Ågerup Bibliotek om arkæologiske fund på 
Tofteengen mellem Ågerup og St. Valby ved arkæolog Ole 
Kastholm, Roskilde Museum.  
  Arkæologerne er de første der rykker ud, når et større 
byggeri eller en udstykning skal sættes i gang. På Tofteen-
gen har de gravet i 2008, 2013 og 2020, og hver gang har 
de fundet rester af fortiden. Ole Kastholm vil fortælle 
hvad de har fundet og sætte fundene ind i et bredere per-
spektiv i fortiden. På den måde får vi en større forståelse 
for vores fortid. Han vil også fortælle om andre lokale 
fund, fx offerfundet fra Store Valby, og besvare spørgs-
mål. 
  Billetter reserveres via bibliotekets hjemmeside. 
  Arrangører: Landsbyrådet for Ågerup og Omegn og Ros-
kilde Bibliotek. 
Kontakt: Susanne Møller, tlf. 2222 1190.  
 
Stjernekiggeraften 3. februar kl. 19.30 
  Tag varmt tøj på og medbring gerne håndkikkert og mo-
biltelefon. Vi byder nemlig vi på en guidet tur til natte-
himlen. Søren Skovsgaard fra Astronomisk forening giver 
dig en introduktion til februars stjernehimmel. Du vil få 
tip og trick til at finde rundt mellem stjerner og planeter 
ved hjælp af din smartphone og en almindelig håndkik-
kert. Søren medbringer et astronomisk teleskop, så alle 
kan få set noget. Hovedattraktionen på vinterhimlen i fe-

bruar er Orion-tågen (se Sørens foto herover) og Pleja-
derne også kaldet Syvstjernen. Det er en såkaldt åben 
stjernehob, der tager sig flot ud, også i et forholdsvist lille 
teleskop. 
  Arrangementet slutter på Ågerup Bibliotek, hvor Søren 
fortæller lidt mere om de ting vi har set og viser fotos. 
  Mødested: Starten af Kildemosesporet Ågerupvej 55B. 
Sæt evt. bilen på P-pladsen foran kirken. 
Kontakt: Susanne Møller, tlf. 2222 1190   
 
Gaveide 

Mangler du lige en gave til 
din nabo? Julegave, nytårs-
gave, fødselsdagsgave? El-
ler vil du bare glæde 
ham/hende? Så kan du 
give et medlemskab af 
Landsbyrådet i gave. Gå 

ind på www.aaol.dk/bliv-medlem 
Kontakt: Jens Pedersen 
 
Kalender 

9. jan. kl. 16.30-21.30 e-sport. Ågerup Sognegård 
18. jan. kl. 19-20.30 Fund fra Tofteengen. Ågerup 

Bibliotek 
31. jan. kl. 15-18 Repair Café 
3. feb. kl. 19-21 Stjernekiggeraften. Kildemo-

sesporet 
28. feb. kl. 15-18 Repair Café 
28. marts. kl. 15-18 Repair Café 
27. april. kl. 19-22 Generalforsamling. Ågerup 

Sognegård 


