
PRÆSTEGÅRDSHAVERNE

Præstegårdshaverne blev 
etableret i forsommeren 2017, og 
fortsætter i årene fremover. Her 
kan du låne et stykke jord, og 
dyrke lige hvad, du har lyst til – og 
du kan få råd og vejledning. Der er 
fællesaktiviteter som du kan 
deltage i.

Haverne er etableret af engagerede 
havefolk, det er menighedsrådet, der 
lægger jord til og ZebraBy, der har 
finansieret leje af jord, redskaber, skur og 
en god gang kompost. Der er også adgang 
til WC og vand. Fremover stilles jorden 
gratis til rådighed af menighedsrådet!



HUNDESKOV
I sommeren 2017 gik en gruppe engagerede borgere i gang med at sætte pæle og 
hegn – og byggede hundeskoven. Her kan din hund løbe frit, der er skraldespand og 
bænke, så kom forbi med din hund! Det er landsbyrådet, der holder orden og passer 
hundeskoven, giv gerne et nap med. Hundeskoven er finansieret af ZebraBy og 
Friluftsrådet.



STREET ART

Til sommerfesten i Ågerup 2017 
var der live- kunst, hvor man 
kunne følge Jonas i skabelsen af de 
to kunstværker, der efterfølgende 
er blevet sat op ved legepladsen 
overfor Ågerup butikstorv.

Snart vil man kunne opleve mere 
kunst, når  Jonas udsmykker vest 
gavlen af Butikstorvet med endnu 
et kunstværk.

Kunstværkerne er lavet i 
samarbejde med - og materialer er 
finansieret af - ZebraBy



ETNISK FORUM
I Etnisk Forum er et sted, hvor alle nationaliteter mødes. Der er mange gode aktiviteter:

Vi mødes ca. 1 gang om måneden til en snak over en kop kaffe. Vi laver fællesspisning og ture i 
lokalområdet 5-7 gange om året.

Vi laver affaldsindsamling 1 gang årlig, hvor både børn og voksne deltager.

Vi laver lektiecafe alle lige uger mandag fra 16-18.

Det er støttet med midler fra kirken og menighedsrådet, samt i opstarten af 
Integrationspuljen, så det kan Zebraby egentlig ikke tage æren for, men det er opstået og 
inspireret af Zebraby tanken. Et godt og vellykket projekt ,som også fortsætter.



FÆLLESBLADET

Ideen om fællesbladet var 
allerede født inden ZebraBy gik i 
gang i foråret 2017.
Med frivillige kræfter og midler 
fra ZebraBy blev ideen til 
virkelighed, og Fællesbladet nr. 5 
er netop udkommet! 



KUNSTSKOLE FOR BØRN (OG VOKSNE)

Begejstring for at udbrede kunst 
og for at give kunstnerspirer 
inspiration og lære om teknikker 
stråler ud af Poul Erik Bergmann!

Poul Erik har siden efteråret 2017 
haft flere hold kunstnerspirer 
gennem lærerige forløb, hvor der 
er blevet lavet kunstværker. 
Ganske gratis!

Biblioteket har lagt 
lokaler til, ZebraBy har 
betalt materialer, og 
Poul Erik har lagt 
masser af gratis timer 
og engagement!



KUNSTWORKSHOPs FOR ALLE efterår 2018

I efteråret 2018 kunne nysgerrige kunstnerspirer lære forskellige tegneteknikker eller 
arbejde med voksmalerier til KUNSTWORKSHOPS på biblioteket.

Den 11. september og de følgende 9 tirsdage, kan du prøve – og blive coachet i tegning
Den 12. september og de følgende 9 onsdage, kan du prøve – og blive coachet i voksmaleri

Det var ganske gratis!!

Kunstner Poul Erik 
Bermann vil med sin 
passion for kunsten 
lære fra sig og coache 
dig.

Poul Erik lægger 
timerne gratis, 
materialer betales af 
ZebraBy



LØGPLÆNE

I det sene efterår 
2017 lagde en 
gruppe frivillige 
5.500 forårsløg i 
plænerne ved 
Ågerup butikscenter! 
Kommunen hjalp 
med at skrælle 
græstørv af, og 
ZebraBy betalte 
løgene.

Det er en robust 
blanding, der gerne 
skulle komme igen år 
efter år! ( og de, der 
er gravet op under 
anlæg af butikstorvet 
erstattes)



BÆNKE PÅ SKØNNE STEDER

Der er mange skønne steder i 
området her, I har peget på de 
særligt skønne steder, hvor en 
bænk ville gøre godt.

Så nyd en gåtur og en smuk udsigt, 
fra de bænke – nogle med borde –
som er sat op, og som 
landsbyrådet passer.

Bænkene er finansieret af ZebraBy



E-SPORT CAFÉ

Et stort ønske ved den indledende 
ZebraBy workshop, var noget for 
de unge. 

Nu er der liv og glade dage hver 2. 
fredag i Sognegården, hvor der 
spilles e-sport, men hvor der også 
spilles brætspil, hygges og nogle 
børn, forældre og frivillige er 
fælles om at mad til alle. Her er 
plads til både børn + 11år og 
forældre.

Caféen drives af præsterne, 
landsbyrådet og en række 
engagerede forældre.

Det kan I godt være stolte af!

Computere mv. er finansieret af 
ZebraBy



BRIDGEKLUB

Ideen om at mødes og spille bridge dukkede frem på den store workshop i foråret 
2017. Biblioteket stillede lokale til rådighed og vupti – så har området fået  en 
bridgeklub, som mødes jævnligt til en god gang bridge! 



RENOVERING AF LILLE VALBY STRANDPARK

Tag madkurven 
med til Lille Valby 
Strandpark – her er 
skønt!

Toiletterne er 
blevet forbedret, 
der er borde og 
bænke.

I den kommende 
tid ændres på 
plejen af 
strandparken, så 
der kan kommet et 
rigere dyre- og 
planteliv.



BYTTESKAB

På biblioteket kan du finde dette 
BYTTESKAB!

Her må du tage hvad du kan 
bruge, og sætte ting og sager ind, 
som du ikke længere kan bruge.

Skabet passes af frivillige fra 
Landsbyrådet



KILDEMOSESØEN

Vi har fået lavet bundslamanalyser af 
Kildemosesøen, som viser at slammet er ret 
forurenet. Der er opsat et infoskilt, som er 
udarbejdet af Lindebjergskolen og 
Landsbyrådet.
Nu må vi se på, om ansvaret for forureningen 
kan placeres, og om der kan skaffes midler til 
oprensning. Det er desværre noget dyrere end 
ZebraBy kan betale.

Ikke desto 
mindre var 
der masser af 
krible-krable i 
søen i foråret!



FORSKØNNELSE AF ÅGERUP BUTIKSTORV

I dag indvies det nye butikstorv, som er anlagt i vinteren 2018/19, med indbydende 
siddepladser og flot forplads med bedre forbindelse til Gundsølillevej. Projektet er 
udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Brugsforeningen og 
Landsbyrådet. Finansieret af ZebraBy.

Skulptur/plakatsøjle

Kunstværk på 

facaden



VARTEGN/SKULPTUR
-OPSLAGSTAVLE

Å for Ågerup er 3 meter højt og 

udført i 20 mm canadisk ceder, en 

meget holdbart træsort, som 

samtidig er så blød, at man kan 

sætte tegnestifter i den. Kanterne 

vil blive belyst med LED-lys, så 

man både kan se vartegnet og 

læse opslagene i de mørke timer.

Finansieret af Zebraby, Ågerup 

Butikstorv og GSGIF

Design: Jonas Molbæk

Udført af: Hanus Jensen og 

Jonas Molbæk



UNGE – LEGEPLADS hos IMPULSEN
I løbet af foråret 2019 får de lidt større børn glæde af nye legeredskaber på klubbens 
legeplads: en bred rutshebane, balancebane og på bagsiden af bakken en 
”klaterskråning med trin lagt ind i bakken. Her er også gode muligheder for bar at 
”hænge ud”. Legepladsen er åben for alle udenfor klubbens åbningstid 



FRØBIBLIOTEK

Hvorfor købe blomster og grøntsagsfrø 

i dyre domme, hvis din nabo har 

masser?

I september 2018 blev der oprettet en 

borgerpasset underafdeling af Ågerup 

bibliotek, nemlig Ågerup Frøbibliotek.

Her kan du give dine overskuds- eller 

hjemmedyrkede frø videre til andre, og 

du kan finde nye frø til dit eget brug.
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MØDELOKALE PÅ 1. SAL I BLIOTEKET

I slutningen af 2018 blev der indkøbt 

borde, stole og projektor til indretning af 

mødelokalet på 1. sal på biblioteket. Så 

nu er der endnu bedre muligheder for at 

mødes i forskellige fællesskaber i 

Ågerup og omegn!


