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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 

Indvielse af ny cykelsti 

  
Nu er cykelstien langs St. Valbyvej (St. Valby-Himmelev) 
stort set færdig og ført rundt om hjørnet via Ågerupvej. 
Landsbyrådet er i kontakt med kommunen om en festlig 
indvielse af den længe ønskede sti. Nærmere følger. 
Kontakt: Jens Pedersen  
 
Ungt initiativ samler masser af opbakning 

 
Oscar, Jeppe og Oscar ønsker sig en skatepark. I løbet  
af Sportsfesten samlede de 134 underskrifter som støtte 
for ønsket. Siden er de fortsat med at samle underskrif-
ter. Det er rigtigt godt gået og et godt grundlag for at 
søge de ca. 200.000 det vil koste at anlægge sådan en 
bane med underlag af asfalt. Derfor arbejder Landsbyrå-
det nu ihærdigt på at finde finansieringen. 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen 
 
Skal vi pendle sammen? 
Åbenbart ikke. Der var kun to som markerede en inte-
resse for samkørsel ved vores bod til sportsfesten. Det må 
siges at være en rigtigt klar besked, så det arbejder besty-
relsen indtil videre ikke mere ved. 
Kontakt: Jens Pedersen  

Stor interesse for 
madpakkehus 

Ved årets Sportsfest 

havde deltagerne mulig-

hed for at stemme om 

fire forskellige placeringer 

af det madpakkehus 

Landsbyrådet har fået penge til. Stemmerne fordelte sig 

således: Kildemosesøen: 24, Kirkerup 6, Tingstedet 7, Bo-

lund 18. 

   Landsbyrådet arbejder nu videre med placering og ud-

formning af madpakkehuset.  

Kontakt: Susanne Møller, fammoped@gmail.com 

Fint besøg til eSport 
Rygterne om vores succes-

fulde fredagsaftener med 

eSport for forskellige børn 

er nået helt til Jylland.  

   Onsdag den 7. august 

havde vi besøg af Vejle 

Kommunes Udvalg for Nær-

demokrati og Lokalsamfund, som var på inspirationstur. 

De ville gerne se og høre, hvordan en ide fødes og bliver 

til virkelighed. Og hvordan frivillige gør en kæmpe forskel. 

   Vi havde en god snak med udvalgsmedlemmerne, som 

stillede spørgsmål og gav udtryk for, at det havde været 

et udbytterigt besøg. 

Kontakt: Irene Vinther-Larsen 

Godt legevejr i Standparken søndag 15. sept. 

 
Humøret var højt, og der var masser af kage til alle.   
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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 
 Claus Bo Pedersen, kasserer, Aktiviteter og lokal udvikling, Dyssevej 22, tlf. 2948 2131, aaol.kasserer@gmail.com  
 Steen Broby, Erhvervsnetværket 4000nord, Dyssevej 13, tlf. 4051 2116, broby@steenbroby.dk 
 Rikke Hansen, Trafik, Store Valbyvej 257, Østrup Bæk, 2514 1839, rikke@elpres.dk 
 Jens Larsen, Erhvervsnetværket 4000nord, Kastanievang 2, Østrup Holme, mobil 2575 4884, jl.trade@hotmail.com 
 Hans Brüsch, suppleant + trafik, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 
 Nicolaj Jensen Charpentier, suppleant + trafik, Ågerupvænge 160, 2244 4191, penije@hotmail.com 

Vikingespil i Frederikssund 

 

Søndag den 30. juni drog ca. 30 børn og voksne sammen 

til vikingespil i Frederikssund. Turen blev gennemført i 

samarbejde mellem Landsbyrådet og Etnisk Forum. Dan-

skere og nydanskere havde en fornøjelig tur i det lune 

sommervejr. 

Kontakt: Irene Vinther-Larsen 

Forsmag på Tour de France 

Søndag den 25. august kørte cykelløbet PostNord Dan-
mark Rundt gennem Gundsølille. Lindebjergskolens 8. 
klasser havde markeret skolens logo med en 60 meter 
høj vindmølle på marken, og Landsbyrådet samlede ca. 
100 tilskuere, da karavane og udbrydere og felt drø-
nede forbi. 
Kontakt: Jens Pedersen 
 

Husk fællesspisning  

6. oktober kl. 12-14 

Grøntsagerne er klar i Præste-

gårdshaverne – er du?  
  Efter middagen fortæller Su-

sanne Møller et par af de gamle 

sagn fra Gundsø. 

Tilmelding: Irene Vinther-Larsen, tlf. 2084 6487,  

irene010149@hotmail.com 

Smag på 4000nord – smagen af nærvær 

”Nord for Roskilde går der en flok mennesker rundt og la-

ver mad. Mellem marker, skovbryn, enge, veje og lands-

byer har de hver især valgt at dedikere sig til at sætte smag 

på området – og på vores oplevelse af egnen. Det er sma-

gen af frugtrig mjød, silkemørt oksekød, saftigt svin, slik-

søde kartofler, knasende agurker eller fyldig, chokolade-

bitter kaffe.” 

  Sådan indledes seks pragtfulde artikler om lokale produ-

center af fødevarer, som Nana Balle, madredaktør på 

POV.International, har skrevet for Erhvervssamarbejdet 

4000nord. Læs mere på www.4000nord.dk 

Kontakt: Steen Broby 

Indtryk fra byvandring 7. september 

 
Ib Nielsen havde som sædvanligt en stor flok opmærk-
somme deltagere til den guidede tur i Gammel Ågerup. 
 

Kalender 
6. oktober kl. 12          Fællesspisning, Sognegården 
17. oktober kl. 19 Markedsføring via SoMe/Trine-Ma-

ria Kristensen. 4000nord.  
Biblioteket 

Tid og sted følger Indvielse af cykelsti 
Tid og sted følger        Afslutning og konklusioner på 
                                       4000nord 

Støtter du Landsbyrådet? Det tager kun to mi-

nutter. Læs mere på www.aaol.dk/bliv-medlem 
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