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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 

Naturens Dag søndag 13. september 11-14 

Vi går en tur rundt i Kildemosesporet mellem Ågerup og 

Gundsølille. Start: Pladsen bag Ågerupvej 57. Undervejs er 

der naturbanko for børn og forplejning. 

  Esben Boëtius fortæller om hvordan landskabet er skabt. 

Jens Pedersen fortæller om vilde planter, fugle og dyr. 

  En del af Vores Natur, Spor i Landskabet og Naturens 

Dag. 

Yderligere oplysninger: Jens Pedersen 

Bondegårdstur søndag 20. september 9-12.30 

 

På Toftegården kan du møde kaniner, heste, ponyer, 

køer, svin, får, geder, katte, høns, gæs, ænder og duer. 

  Vi mødes ved Ågerup Kirke kl. 9.00 og kører sammen. 

Hvis nogen kører direkte, kan de møde os kl 9.30 ved 

indgangen til Toftegården. Besøget foregår primært 

udendørs. 

  Vi tager snack grønsager med. Al anden forplejning må 

man selv sørge for. 

Tilmelding: Irene Vinther-Larsen, 2084 6487, senest 19. 

september. Max deltagere: 35 pers. Gratis entré. 

Gundsømagle Sø lørdag 3. oktober kl. 9-12 

 
Vi skal med på den månedlige guidede tur, hvor vi skal se 

og høre hvilke fugle, der er langs søbredden. Start fra P-

pladsen i Østrup, overfor Østrupgård. Her kan alle være 

med uanset forkundskaber. 

  I oktober vil der stadig være fugle, som ikke er trukket 

væk, men vintergæsterne er begyndt at indfinde sig. I 

skoven kan der være massevis af vindrosler og sjaggere. 

  Husk praktisk fodtøj, gerne en kikkert + en termo med 

kaffe/the. Landsbyrådet giver morgenbrød. 

  Turen ledes af dygtige frivillige ornitologer fra 

Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe, som også 

passer områdets stier og tårne. En del af Vores Natur. 

Yderligere oplysninger: Jens Pedersen 

Repair Café sidste man-

dag i måneden kl. 15-19 
  På Repair Caféen kan du få 
tips til at reparere ting der 
ikke virker, men ellers er for 
gode til at smide ud. Caféen 
befinder sig i kælderen under 
Ågerup Bibliotek. Indgang fra nordsiden (P-pladsen ved 
Omsorgscentret).  
  Repair Caféen blev indviet mandag den 31. august, hvor 
der var øl, vand til de fremmødte, og Hans Brüsch fortalte 
om baggrunden for initiativet. De første opgaver strakte 
sig vidt fra en gammel kaffekværn til en højtryksrenser.  
Måske kommer du med noget helt andet næste gang? 
Yderligere oplysninger: 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 
 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 
 Bendt Iversen, Østermarken 9A, skovrejsning 
 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 

Nattur til Salvadparken 17-18. oktober 
Vi mødes i Salvadparken kl. 16 og indretter os 

i telte og det fine nye shelter.  
  Vi udhuler en appelsin, fylder den med 
dej og bager over bål. Efter en lækker 
aftensmad skal vi gå tur i mørke, hvor vi 

kan bruge vore sanser til at fornemme 
nattens lyde og lugte.  
  Efter hjemkomst er det måske tid til at putte de trætte 
børn, resten laver bål, spiser lidt lækkerier, drikker lidt 
rødvin og andre drikke. Så er der godnat i teltene. Næste 
morgen vågner vi og laver dejlig morgenmad, pakker sam-
men og kører hjem. 
  Arrangeres i samarbejde med Etnisk Forum som en del 
af Vores Natur. 
Tilmelding: Irene Vinther-Larsen, 2084 6487. Pris: 
Voksne: 50,-. Børn: 25,-. Max 100 kr. pr. familie. 

Picnic på Pladsen lørdag 5. september 

Landbyrådet bakker op om årets alternative sports-

fest ved at passe posterne ved Kildemosesøen, hvor 

vi samtidig benytter lejligheden til at opfordre alle til 

at melde sig ind i Landsbyrådet. Det samme gør vi på 

sportspladsen i Ågerup. Langs ruterne har vi placeret 

skilte med hele 27 gode grunde til at blive medlem.  

Nye vedtægter åbner for flere medlemmer 

Landsbyrådets vedtægter er revideret efter 

godkendelse på årets ordinære og ekstraordi-

nære generalforsamling. 

  De nye vedtægter åbner bl.a. for at forenin-

ger og firmaer kan blive medlemmer. Det 

samme gælder for folk uden for vores opland 

som vil engagere sig i områdets lokale udvik-

ling. Fx fordi man har arbejde, skole, familie 

mv. i området. 

   De nye vedtægter giver også mulighed for at bestyrel-

sen kan have fra 4-7 medlemmer. I år er vi heldigvis 7.  

Yderligere oplysninger: Jens Pedersen 

Vedtægter: https://www.aaol.dk/vedtaegter 

Nye ansigter i bestyrelsen 

Jubii. Efter sommerens to generalforsamlinger er 

bestyrelsen atter fuldtallig. De nye er: 

Kim Andersen 

Opvokset i Herringløse. Har boet i Gundsølille, 

Ågerup og bor aktuelt i Store Valby. Har været 

medlem af idrætsforeningen hele sit liv, hoved-

sageligt inden for fodbold og håndbold. Tidligere bestyrel-

sesmedlem i GSG&IF og GIV. Arbejder med Erhvervsnet-

værket 4000nord og rekruttering af nye medlemmer. 

Bendt Iversen 

Har siden 2014 boet i Gl. Ågerup som nabo til 

Tingstedet. Bendts primære motivation for be-

styrelsesarbejdet er et ønske om at ar-

bejde for mere skov i nærområdet. 

Anita Stark 

Bor i Slæggerup og vil gerne være med til at 

skabe et fællesskab i området. Anita er pt. i 

gang med at videreuddanne sig som matematik-

vejleder, men vil herefter være med for fuld 

kraft. 

Charlotte Løwert  

Flyttet til Tofteengen i Ågerup for 8 år siden. 

Selvstændig dyrlæge. Suppleant 

 

Kalender 

13. sept. kl. 11-14 Guidet tur, Kildemosesporet 

20. sept. kl. 9-12.30 Bondegårdstur 
28. sept. kl. 15-19 Repair Café 
3. okt. kl. 9-12 Guidet tur, Gundsømagle Sø 
17-18. oktober Nattur, Salvadparken 
26. okt. kl. 15-19 Repair Café 
1. nov. kl. 12-15 Fællesspisning, Sognegården 
30. nov. kl. 15-19 Repair Café 
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