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 Følg vores løbende nyheder på Facebook. Her kan du komme med opslag og kommentarer  

www. aaol.dk: Meld dig ind, se vedtægter, bestyrelse, udvalg, mødereferater mv. 
Kontakt: formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk 

Zebraer i fuldt firspring 
Efter workshoppen i maj er der 
kommet gang i rigtigt mange af 
de projekter, der blev foreslået.  

Fællesbladet er udkommet, 
brugerne er begyndt at høste i 
præstegårdshaverne, hundeluf-
terområdet etableres her i sep-

tember og ivrige tovholdere er godt i gang med en række 
andre af de ca. 30 foreslåede projekter. Vil du være med? 
Så kontakt en af tovholderne. Du kan se den samlede liste 
over projekter og tovholdere på www.aaol.dk/sager 

 

Fibernet på vej? 
Fibernet giver bedre internetforbin-
delse til glæde for computerarbejde, 
spil, tv-kigning mv. Bestyrelsen arbej-
der i nord på hele tre projekter, hvor vi 
vil søge tilskud fra Energistyrelsen til at få de allersvageste 
forbindelser kraftigt forbedret. Det største projekt omfat-
ter i alt 230 husstande i Kirkerup-Tågerup-Gerdrup-
Østrup-Østrup Holme. I Ågerup arbejdes der på at samle 
omkring 600 husstande, så de kan få et godt tilbud fra 
YouSee.  
Kontakt: Hans Brüsch (mindre landsbyer) eller Jens Pe-

dersen (Ågerup). 

 

Kalender 
10. september kl. 15 Snobrød og leg i Strandparken 
28. september kl. 19  Hemmelig film, Biblioteket 
1. oktober kl. 10.30  Indvielse af Hundelufterområde 
1. oktober kl. 13  Integrationsmad, Sognegården 
24. oktober kl. 19  Vælgermøde, Lindebjergskolen 
26. oktober kl. 19 Hemmelig film, Biblioteket 
1. november kl. 16 Klyngelandsby, Lindebjergskolen 
23. november kl. 19  Hemmelig film, Biblioteket 
14. december kl. 19 Hemmelig film, Biblioteket 
14. januar kl. 13 Integrationsmad, Sognegården 

Snobrød i Strandparken 10. september kl. 15 
Vi skal se Ågerup-Kirkerup 

Strandpark, bage snobrød og 

lege i det grønne. Det er Lands-

byrådet, Etnisk Forum og 

KFUM’s spejdere i Bolundgrup-

pen, der står for arrangemen-

tet. Alle er velkomne. 

Fælleskørsel fra P-pladsen foran Ågerup Kirke. Mød op 
14.45 med eller uden bil, så finder vi sammen i bilerne. 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen. 

 

Integration via mad 1.10 og 14.1 
Landsbyrådet arrangerer fællesspisning sammen med kir-

ken. Første gang den 1.10 vil 3-4 af vores lokale nydan-

skere lave nogle spændende syriske og irakiske retter, 

medens et tilsvarende antal danskere pynter op og dæk-

ker bord. Den 14. januar bytter vi rollerne om. 

Det koster 30 kr. pr. voksen at deltage, børn er gratis. Vi 

vil prøve at finde lidt forskellig underholdning for børn og 

voksne. Ses vi til lækker mad og hyggeligt samvær? 

Vi har fået støtte fra Roskilde Kommunes Integrations-

pulje. Derfor kan vi tilbyde maden gratis for "værdigt 

trængende", som det hed i de gamle matadorspil.  

Tilmelding: Irene Vinter-Larsen, tlf. 2084 648 

 

Vælgermøde 24. oktober kl. 19 
Landsbyrådet holder vælgermøde for 

at sætte nogle af de spørgsmål på 

dagsordenen, som optager borgerne 

i vores område. Til mødet har vi inviteret alle de partier 

og lister, som stiller op til efterårets kommunalvalg.  

Hvad vil du spørge politikerne om? Send en mail, eller 

skriv på Facebook, så vi kan få en debat om det der inte-

resserer dig! 

Mødet holdes i Rødt Storrum på Lindebjergskolen. 

Kontakt: Jens Pedersen 
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Bestyrelse 
• Jens Pedersen, formand, tlf. 4678 2234, mobil 2972 2334, Østermarken 11, formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk 
• Irene Vinther-Larsen, næstformand + lokal udvikling, Ågerupvænge 59, tlf. 2084 6487, formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk 
• Henning Sørensen, Kasserer, Ågerupvænge 104, tlf. 2021 5986, hds2509@gmail.com 
• Linda Dam, Sekretær, Ågerupvænge 98, tlf. 3013 8551, lindadam4000@gmail.com 
• Bente Elster Sørensen, Ågerupvænge 43, tlf. 2180 8019, leifhenning60@gmail.com 
• Claus Bo Pedersen, Aktiviteter, Dyssevej 22, tlf. 2948 2131, clausbop@gmail.com  
• Steen Broby, Aktiviteter, Dyssevej 13, tlf. 4051 2116, broby@steenbroby.dk 
• Hans Brüsch, suppleant + trafik, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 
• Palle K. Jensen, Åbakken 117, tlf. 2010 1186, pallekrantzjensen@gmail.com 

Indvielse af hundelufterområde 1. oktober 
Søndag den 1.10 slipper vi hundene 
løs i det 30x100 meter store areal, 
som vil blive indhegnet i løbet af 
september på HOFORs område ved 
Ågerup. Tanken med området er at 

hundene kan få lov at løbe uden snor. Vi håber det ved 
fælles hjælp bliver til glæde for mange. Alle er velkomne 
– med eller uden hund. Nærmere info følger på Facebook. 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen, næstformand. 

 

Workshop for erhvervsudvikling 1. november 
Roskilde Kommune har bevilget 75.000 kr. til vores klyn-
gelandsbyprojekt, hvor Landsbyrådet sammen med kom-
munen og ErhvervsForum Roskilde vil afdække mulighe-
der for at skabe et bæredygtigt erhvervsliv i vores om-
råde. Derfor inviteres alle interesserede til oplæg og 
workshop på LIndebjergskolen onsdag 1. november kl. 
16-ca. 18. Læs mere om projektet og mødet på 
www.aaol.dk/sager.  

 

Åbent landsbyrådsmøde - kommet for at blive 

 
Onsdag den 15. juni holdt bestyrelsen åbent møde på 

Bytinget ved Østermarken. Her er vi ved en gennemgang 

af de ca. 30 ideer, der arbejdes med i ZebraBy-projektet. 

Ind imellem var det svært at få ørenlyd for fuglesang, gæs 

og motorcykler på vej til og fra træf på havnen, men det 

var hyggeligt og gav en god dialog med de fremmødte, så 

det er bestemt noget bestyrelsen vil gentage.  

Kontakt: Jens Pedersen 

Landsbyrådet til vellykket sommerfest  

 
Den årlige sommerfest er et oplagt sted at mødes. Besty-

relsen stillede derfor i år op til dialog alle fire dage med et 

flot strandflag, nye t-shirts og en fælles ZebraBy-stand.  

Resultat? Masser af input til vores arbejde, 11 nye beta-
lende medlemmer - plus omkring dobbelt så mange, som 
har erklæret, at de vil gå hjem og melde sig ind. Samt 4 
der var så heldige at vinde et medlemskab til banko. Tak 
til arrangører og deltagere for en vellykket sommerfest. Vi 
kommer igen i 2018! 

 

Åbning af stier og Biblioteksterrasse i juni 
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