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 Støt Landsbyrådet ved at blive medlem. Kun 110 kr. årligt for hele husstanden. www.aaol.dk 

Følg vores løbende nyheder på Facebook. Her kan du komme med opslag og kommentarer  
Kontakt: Formand@aaol.dk 
Husstandsomdeling: Dette nummer omdeles ekstraordinært sammen med Fællesbladet i august.  

 

Gode ideer til fremtiden 
Kære alle 
Landsbyrådet holdt igen i år et åbent be-
styrelsesmøde før sommerferien. Det gav 
gode impulser til hvad vi skal sætte på pro-
grammet, når ZebraBy-Projektet slutter 
ved udgangen af 2018. Eller nærmere: Fi-

nansieringen slutter. De fleste af de ca. 20 aktiviteter som 
er sat i gang vil fortsætte. Heldigvis for det.  
  Alligevel giver det bestyrelsen kræfter til at til at starte 
nye ting op. Derfor arrangerede vi en brainstorm på det 
åbne møde, hvor der kom ca. 30 ideer til fremtiden. Tak 
for det.  
  Frem mod næste bestyrelsesmøde vil vi gerne invitere til 
kommentarer og yderligere indspark fra alle i lokalområ-
det. Vi har lagt ideerne på vores hjemmeside og Face-
book, men vi tager dem også med til årets sommerfest. 
 
Giv os din mening til sommerfesten 
Her kan du komme forbi vores stand og give dit besyv 
med. Store som små ideer er velkomne.  
  Du kan også med til at pege på, hvilken cykelsti vi skal 
sætte øverst på dagsordenen, når nu stien langs St. Valby-
vej fra ringvejen til St. Valby bliver færdig. 
  I kommunens cyklistplan optræder følgende forslag: 
 Risø Huse til Lille Valbyvej  
 Slæggerupvej: Trekroner til Ågerup Mølle 
 Gundsølillevej: fra Gundsølille til Tågerup  
 Store Valbyvej: Gundsølille til Østrup. 
Hvilken sti synes du skal komme først? 
Håber vi ses til sommerfesten, lørdag 18. august 
Jens Pedersen 
 
 
 

Havevandring 15. juli kl. 14-16 
Præstegårdshaverne holder ha-

vevandring og indvier vores nye 

redskabsskur. 

  Mød op ved haverne bag klub-

huset ved sportspladsen i Åge-

rup. Medbring gerne kaffe/te. 

  Vi går en runde og hører hvad der har været af oplevel-

ser med dyrkningen i år. Vi drikker kaffe sammen og sma-

ger på nye kartofler. Til slut hjælpes vi med at fjerne 

ukrudt fra de fælles arealer. Følg os på Facebook 

Kontakt: Susanne Møller, tlf. 2222 1190.   

Fredagsbar i 4000nord den 24. august 

Vores sprudlende erhvervsnetværk er nu kommet på net-

tet: Tjek www.4000nord.dk. Næste træf er fredag den 24. 

august kl. 16.00-17.30 på Snoremark, Gundsølillevej 52 i 

Tågerup. Kom og få lidt køligt at drikke, lyt til et par guld-

korn og få netværket med kollegerne. Alle erhvervsdri-

vende er velkomne.  

Tilmelding: Steen Broby 

Leg i Strandparken  
Vi skal se Ågerup-Kirkerup 

Strandpark og lege i det 

grønne. Måske bager vi også et 

snobrød. Det er Landsbyrådet 

og Etnisk Forum, der står for 

arrangementet. Alle er vel-

komne. Nærmere oplysninger følger på opslag. 

Kontakt: Irene Vinther-Larsen. 

 

Fællesspisning fortsætter 
Landsbyrådet fortsætter fællesspisningen sammen med 

kirken. Vi arbejder på at finde nogle datoer. Nærmere op-

lysninger følger på opslag. 

Kontakt: Irene Vinther-Larsen. 
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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  
 Bente Elster Sørensen, Åbakkevænge 43, tlf. 2180 8019, leifhenning60@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, tlf. 9888 1881, 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 

Forskønnelse af Ågerup Butikstorv 

 
Landsbyrådet har sammen med ejere og lejere af butiks-

torvet godkendt og finpudset en plan udarbejdet af kom-

munen, som i hovedtræk har fire elementer:  

1) Nyt grønt område med bænke foran bodega og pizzeria 

2) Åbning af adgang direkte fra gåfeltet på Gundsølillevej 

3) Udsmykning af de store gule vægflader 

4) Nyt kunstværk/vartegn/opslagstavle, se herunder. 

Arbejdet finansieres af ZebraBy-midler.  

Kontakt: Jens Pedersen, formand 

Kan du designe områdets vartegn? 

Er du kreativ - eller kender du én som er 

det? Landsbyrådet har udskrevet en kon-

kurrence om at udforme et vartegn for vo-

res område. Det skal placeres på Ågerup 

Butikstorv og samtidig rumme opslagstavler, så det kan 

blive et samlingspunkt for alle aktiviteter i området. Du 

skal aflevere dit forslag senest 5. august. Vinderprojektet 

afsløres lørdag den 18. august under sommerfesten. Se  

konkurrencebetingelser på https://www.aaol.dk/sager 

Kontakt: Jens Pedersen, formand 

Ændrede vedtægter 

Den ekstraordinære generalforsamling i maj godkendte 

tre forslag til ændring af vores vedtægter. Vigtigst er, at vi 

ikke længere behøves at være medlem af Landdistrikter-

nes Fællesråd. Det er blevet for dyrt, og vi synes ikke de 

varetager vores interesser. Du kan se de nye vedtægter 

på www.aaol.dk/vedtaegter 

Kontakt: Jens Pedersen, formand 

Svedig tur i Kildemosesporet 

 
Den 10. juni var det ”Sporenes Dag”. Her havde Landsby-
rådet allieret sig med en lokal biavler om en guidet tur 
langs Kildemosesporet. Deltagerne hørte om bierne, 
blomsterne og fuglene. Til sidst var der smagsprøver på 
fire slags honning og et kig til storkenes halvstore unger. 
Børnene var gode til at finde græsser og hvide blomster. 
Kontakt: Jens Pedersen, formand 
 

Fibernettet graves ned i nord 

 
I starten af maj var rullerne med i alt 22 km fiberrør klar 
til at blive gravet ned i vores nordlige landsbyer. I løbet af 
de næste måneder bliver arbejdet gjort færdigt, så de 216 
tilmeldte husstande kan få fibernet inden årets udgang.  
  Landsbyrådet koordinerede den ansøgning til Bred-
båndspuljen, som udløste en støtte på små 5 millioner 
kroner, så projektet kunne realiseres. 
Kontakt: Hans Brüsch 

Kalender 
15. juli Havevandring, Præstegårdsha-

verne 
17-18. august Mød Landsbyrådet, Sommerfesten 
24. august kl. 16 4000nord-træf, Snoremark 
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