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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 

Tak fordi I passer på hinanden 
Dette år har været så langt fra normalen 
som vi næsten kan komme! Med udsatte 
og aflyste arrangementer på stribe 
overalt i foreningsdanmark. Og senest 
med Corona-mink og fugleinfluenza. Men 
der var også ting, der godt kunne lade sig gøre, når bare vi 
tog lidt hensyn. Fx havde vi rekordtilslutning til årets 
affaldsindsamling medens Coronaen toppede i foråret.  
  Vi fik også afviklet en stribe arrangementer i den periode 
vi måtte være mere end ti sammen. Tak for jeres 
opbakning om vores arrangementer. Og tak fordi I både 
til arrangementer og i hverdagen når vi mødes på gaden 
eller i Fakta, er så gode til at holde afstand.  
  Glædelig jul og godt nytår. Det kan næsten kun blive 
bedre  
Venlig hilsen, Jens Pedersen, formand.  
 
Sidste nyt om Kildemoseparken 

Som beskrevet i Fællesbla-
det har vi store planer om 
at omdanne det nedlagte 
renseanlæg i Ågerup til en 
aktivitetspark. Lige nu ven-
ter vi med spænding på en 
tilbagemelding fra FORS, 

hvor de har lovet at konkretisere, hvad de vil støtte. Des-
værre har vi netop fået afslag fra Roskilde Kommunes 
Landsbypris, så vi skal ud af søge nogle fonde. I mellemti-
den skrider arbejdet med at overdække den runde tank 
og fjerne alle overflødige anlæg fremad.  
Kontakt: Jens Pedersen 
 
Gå eller cykle en tur 
  Naturen er stadig åben. Vi har samlet en række ture og 
oplevelser i lokalområdet på Landsbyrådets hjemmeside. 
Her finder du oplevelser i naturen og steder med kulturhi-
storisk værdi. Siderne udbygges løbende - mangler du no-
get så giv os et praj. 
www.aaol.dk/ture 
Kontakt: Susanne Møller, tlf. 2222 1190 

 

Juletræet på Butikstorvet 
tændt  
Fredag den 27. november blev 
årets juletræ på Butikstorvet 
tændt i overværelse af børn og 
voksne fra Børnehaven Elverhøj, 
som sang og dansede rundt om 
træet.  
  Årets træ er doneret af Elin og 
Orla, Dyssevej 25. 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. I 
årevis har de kunnet fylde universitets største auditorier 
med ca. 1.000 tilhørere. Nu kommer de også til Ågerup 
Bibliotek. De første foredrag er afviklet her i november 
med flot tilslutning.  
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. Efter aflysning i 
oktober pga. Corona, er caféen nu rykket 
op på 1. sal over Ågerup Bibliotek.  

  I september var der rigtigt godt rykind. De besøgende 
kom en røremaskine, fiskehjul, radio, vandrestave og et 
stereoanlæg. Måske kommer du med noget helt andet 
næste gang? Caféen er lukket i december.  
Se også fyldig omtale i Roskilde Avis  
Yderligere oplysninger: Hans Brüsch, tlf. 2558 0690 
 



Nyt fra Ågerup og Omegns Landsbyråd     
December 2020  

  
 

 
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 
 Jens Larsen, kasserer, Erhvervsnetværket 4000nord, Kastanievang 2, Østrup Holme, mobil 2575 4884, aaol.kasserer@gmail.com 
 Rikke Hansen, Trafik, Store Valbyvej 257, Østrup Bæk, 2514 1839, rikke@elpres.dk 
 Kim Andersen, Erhvervsnetværket 4000nord+rekruttering, Kildeager 5, St. Valby, 6171 6716, kim.andersen1968@icloud.com 
 Anita Stark, Slæggerupvej 107, tlf. 4062 7547, astark@alfa-og-omega.dk 
 Hans Brüsch, suppleant + trafik, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 
 Charlotte Klostergård Løwert, suppleant, Tofteengen 9, tlf. 2893 9084, charlotte@lowert.dk 

”Den bedste dag i mit liv” 
Lørdag den 17. oktober var vi 
samlet 27 unge og gamle til et 
fint aftenarrangement i Sal-
vadparken. Vi fik fantastisk 
lækker mad og kager. Efter 
maden gik vi en mørketur. Vi 
havde lommelygter med, og 
børnene løb selvfølgelig i for-
vejen. Da vi kom tilbage til lej-
ren bagte vi udhulede appelsi-

ner med chokoladedej. Da jeg kørte hjem, sagde Elsabet 
på 7: "Det har været den bedste dag i mit liv". Arrangeret 
i samarbejde med Etnisk Forum. En del af Vores Natur. 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen. 
 
Havedag med erfaringsudveksling og lugning 

  Søndag den 25. oktober 
var der fælles havedag i 
Præstegårdshaverne. I 
foråret såede vi frø af 
bivenlige planter på 
fællesarealerne. De står nu 
og pynter, men der var 

også en del tidsler, som vi trak op. Og så udvekslede vi 
erfaringer om dyrkning og brug i køkkenet, fx af sølvbe-
der, som der står mange af på de fælles arealer.  Vil du 
være med til foråret? 
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 Larsen  
 

Yderligere arrangementer efter jul vil blive annonceret på 
Facebook og i nyhedsbrev til medlemmer. Der kommer 
bl.a. en vintertur til Bolund og nye foredrag fra Aarhus. 

Dejlig tur til Toftegården 
Vi var 23 børn og voksne, der 
nød dyrene søndag den 20. 
september. Vi fik snakket med 
heste, geder, kaniner, gæs og 
hjalp med at fodre grise. 
Nogle af grisene måtte vi også 
klappe.  

  Toftegården i Albertlund kan 
anbefales til en vinterudflugt 
med familien. Der er gratis adgang. 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen. 

Morgenbrød og fugle ved Gundsømagle Sø 

  Landsbyrådet bød på morgenbrød, naturen på blæst, sol 
og pænt mange fugle til glæde for de 23 fremmødte 
lørdag den 3. oktober. Turen var en del af Vores Natur. 
  Der er guidede ture den første lørdag i hver måned. 
Indtil videre i grupper på max. 10 personer.  
  Turene ledes af dygtige frivillige ornitologer fra 
Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe, som også 
passer områdets stier og tårne. 
Yderligere oplysninger: Jens Pedersen 
 
Kalender 
xxx 

28. nov. kl. 15-18 Repair Café 
5. dec. kl. 10-13 Guidet tur, Gundsømagle Sø 
25. jan. kl. 15-18 Repair Café 
2. jan. kl. 10-13 Guidet tur, Gundsømagle Sø 
22. feb. kl. 15-18 Repair Café 


