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Festlig indvielse af det nye Ågerup Butikstorv 

 
Lørdag den 19. januar kl. 10 ruller vi det store skyts ud for 
at fejre det ”nye” Butikstorv og afslutningen på ZebraBy-
projektet. Borgmester Joy Mogensen indvier det nye torv, 
og der vil være masser af balloner, musik og godt til ga-
nen.  
   I skrivende stund er arbejdet i fuld gang. Landsbyrådet 
har sammen med ejere og lejere af butikstorvet godkendt 
og finpudset en plan udarbejdet af kommunen, som i ho-
vedtræk 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 vestgavlen 
4) Nyt kunstværk/vartegn/opslagstavle – et kæmpe Å. 
Arbejdet er finansieret af ZebraBy-midler.  
Kontakt: Jens Pedersen, formand 
 
Tak for det store engagement 

Kære alle 
Som I måske har set i vores annonce i Kvar-
talsnyt, har vi fået rigtigt mange ting i gang 
i Landsbyrådets første 2 år. Det har vi i 
kraft af det store engagement, vi er blevet 
mødt med. Og som har udfoldet sig i Ze-

braBy-projektet. Senest er det store engagement blevet 
bekræftet med de mange underskrifter for at bevare nat-
busserne. Tak for det.  
  Med ønsket om at bevare det store engagement og fæl-
lesskab i Ågerup og omegn, vil jeg gerne på bestyrelsens 
vegne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 
Jens Pedersen 

4000nord: Få styr på GDPR 
En gruppe deltagere fra Erhvervsnetværket 4000nord har 
været på kursus i EU’s nye persondataforordning, GDPR. 
Så nu vil de gerne hjælpe andre erhvervsdrivende med at 
få styr på, hvordan man kan håndtere persondata, så det 
er betryggende og lovligt.  Derfor har de arrangeret to 
workshops i Sognegården, torsdag 7. februar og torsdag 
28. februar, begge dage med start kl. 19.     
  Indhold:  

 Hvad er GDPR? 
 Eksempler på hvad man gør 
 Få hjælp til at komme i gang. 

Kontakt: Steen Broby, tovholder 
 
 
Vinterudflugt langs Roskilde Fjord 3. februar 
Vi mødes ved Ågerup Kirke 13.45 og kører til Ågerup-Kir-
kerup Strandpark, Frederiksborgvej 409, hvor vi går en 
tur langs fjorden. Turleder er Henning 
Smith. Husk passende påklædning. Til 
slut nyder vi boller og kakao.  
  Alle er velkomne.  
Kontakt: Irene Vinther-Larsen. 

 
Lektiehjælp for voksne 
Da vi har en del nydanskere og måske 
også etniske danskere, som har brug for 
en hjælpende hånd til lektier, brevskriv-
ning eller at få læst og forstået et brev, vil 

vi lave en lektielounge i Åbakkevænges Beboerhus, Åbak-
kevænge 69. Der vil være åbent alle mandage i lige uger 
fra kl. 16-18. Første gang 7. januar. 
   PS Hvis du har lyst til at hjælpe, er du velkommen til at 
kontakte Irene 
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 

Ældreboliger bag Omsorgscentret 
Der er sat gang i processen med at få bygget ældreboliger 
på området bag Gundsø Omsorgscenter. På foranledning 
af Jacob Søegaard har Plan- og Teknikudvalget bedt for-
valtningen om at fremlægge en sag om, hvordan et kon-
kret projekt vil kunne udvikles. Landsbyrådet ser frem til 
at få projektet realiseret. 
Kontakt: Jens Pedersen, formand. 
 
Hurtig aktion sikrede natbusser 
 

 
 
Da Region Sjælland truede med at lukke natbusserne, 
startede Landsbyrådet en indsamling af underskrifter, 
hvor vi snart fik følgeskab af Landsbyrådet i Gundsø-
magle. En delegation fra de to landsbyråd var 6. novem-
ber på Roskilde Rådhus for at aflevere de 1885 underskrif-
ter vi i de forgangne 14 dage havde samlet ind for at be-
vare natbusserne. Tak for de mange underskrifter.  
  Vi afleverede underskrifterne sammen med de mange 
kommentarer folk har skrevet til formanden for Klima- og 
Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui, der sammen med det 
øvrige udvalg kunne fortælle, at de arbejdede ihærdigt på 
at sikre kommunal finansiering så natbusserne kan fort-
sætte. Efterfølgende er finansieringen sikret, så blandt 
andet natbus 91N, der betjener vores område, kan fort-
sætte.  
Kontakt: Rikke Hansen, initiativtager 
 

Hvad er der under 
vandoverfladen? 
Landsbyrådet har startet 
et samarbejde med Lin-
debjergskolen om at for-
tælle hvad der gemmer 
sig under overfladen på 
Kildemosesøen. Infotav-
len er finansieret af kom-
munens Zebraby-midler.  
  Vi stiler mod en årlig 
krible-krable tur til søen i 
starten af april.  
Kontakt: Jens Pedersen, formand.  
 
Støtte til madpakkehus 
Roskilde Kommunes har bevilget 50.000 kr. til at etablere 
et madpakkehus. Det er kommunens Udvalg for Vækst, 
Erhverv og Globalisering, der har bevilget støtten. Nu skal 
vi have fundet et sted at sætte huset op og have det byg-
get, så vi kan sidde i tørvejr og nyde en madpakke. 
Kontakt: Susanne Møller, tlf. 2222 1190,  
sm@s-moeller.dk 

 
 

Kalender   
Mandag kl. 16-18 
   (lige uger) 

Lektiehjælp, Åbakkevænges  
   Beboerhus 

7. januar kl. 16 Start lektiehjælp, Åbakkevænge 
19. januar kl. 10 Indvielse af Butikstorvet 
3. februar kl. 13.45 Udflugt, Strandparken (start fra 

Ågerup Kirke) 
7. februar kl. 19 GDPR-workshop I, Sognegården 
28. februar kl. 19 GDPR-workshop II, Sognegården 
9. april kl. 19 Generalforsamling, Sognegården 


