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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 

Mød bestyrelsen til sommerfesten 
Kære alle 
Landsbyrådet deltager aktivt i årets som-
merfest.  Her kan du komme forbi vores 
pavillon og give dit besyv med. Store som 
små ideer er velkomne.  
 

Skal vi pendle sammen? 
Du kan også være med til at fortælle, om du har interesse 
i samkørsel – og hvor vi så skal pendle hen sammen? 

- Roskilde 
- København 
- Hillerød 
- Andet? 

Håber vi ses til 16-17. august til sommerfesten. 
Jens Pedersen 
 

 

 

Impulsens legeplads er for alle 

Klub Impulsen i Ågerup har fået ny stor rutsjebane og 

klatrestativ, finansieret af vores absolut sidste ZebraBy-

midler. Udvidelsen vil være til glæde for alle brugere, 

både de børn der har deres daglige gang i klubben, og de 

som kommer og bruger den uden for Impulsens åbnings-

tider. De nye anlæg blev indviet med åbent hus den 22. 

maj, hvor Impulsen bød på snobrød, kage og saftevand.  

Kontakt: Irene Vinther-Larsen 

Byvandring i det gamle Ågerup 7. september 

Ib Nielsen tager os med på en 

vandretur i Ågerups hyggelige 

gamle landsby og fortæller om 

byens historie. 

Arrangementet er et samar-

bejde mellem Ågerup og Om-

egns Landsbyråd og Egnshisto-

risk Forening i Gundsø.  

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.  

Mødested: Parkeringspladsen ved Ågerup Kirke 

Servering: Efter turen byder arrangørerne på et glas. 
Lørdag 7. september kl. 13-15 
Kontakt: Ib Nielsen, mobil 4056 7701. 
 
Cykelskole for nydanske kvinder 

Landsbyrådet tog i foråret initiativ til at 5 nydanske kvin-

der kunne få lært cykelkunstens basale elementer: Køre, 

bremse, række hånden ud og køre gennem en rundkørsel. 

Søndag den 16. juni overrakte politibetjent Pia Langkjær 

diplomer til de 5 stolte kvinder. 

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  
 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, mobil 2575 4884, 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 

Leg i Strandparken 15. september

 
Vi skal til Ågerup-Kirkerup Strandpark, Frederiksborgvej 
409, og lege i det grønne. Vi skal lege og nyde kaffe, te, 
vand og kage. Fælleskørsel fra P-pladsen foran Ågerup 
Kirke. Mød op 13.45 med eller uden bil, så finder vi sam-
men i bilerne. Alle er velkomne.  
Arrangementet er et samarbejde mellem Landsbyrådet og 

Etnisk Forum. 

Søndag 15. september kl. 14-16 

Kontakt: Irene Vinther-Larsen 

Fællesspisning 6. oktober

 

Den hyggelige fællesspisning fortsætter. Danskere og ny-
danskere laver mad sammen. Vi skal blandt andet smage 
på, hvad Præstegårdshaverne kan frembringe. Efter mid-
dagen fortæller Susanne Møller et par af de gamle sagn 
fra Gundsø. Det koster 50 kr. pr. voksen at deltage, børn 
(3-12) 25 kr. Familie max. 100 kr. Ses vi til lækker mad og 
hyggeligt samvær?  
Arrangementet er et samarbejde mellem Landsbyrådet og 
Etnisk Forum. 
Søndag 6. oktober kl. 12-14 
Tilmelding: Irene Vinther-Larsen, tlf. 2084 6487, 
irene010149@hotmail.com 

 

Indvielse af cykelsti langs St. Valbyvej 
Arbejdet med den nye cykelstien langs St. Valbyvej (St. 
Valby-Himmelev) har været i gang siden marts. Stien for-
ventes at stå færdig i løbet af efteråret. Det glæder vi os 
til. Det bliver rigtig godt og sikkert for alle, der cykler på 
strækningen. Landsbyrådet er i kontakt med kommunen 
om at arrangere en festlig indvielse af den længe ønskede 
sti. Nærmere info følger. 
Kontakt: Jens Pedersen  
 
Sankt Hans med spejdere og borgmester 

 
I år gik Landsbyrådet sammen med KFUM-Spejderne om 

at fejre Sankt Hans i Gundsølille. Det blev en overvæl-

dende succes med over 200 glade børn og voksne i det 

dejlige vejr. Borgmester Joy Mogensen holdt båltalen, og 

spejderne bød på snobrød og masser af lækre kager. Og 

så kunne man prøve deres hjemmebyggede karrusel. 

Kontakt: Claus Bo Pedersen 

Kalender 

Mandag kl. 16-
18  (lige uger) 

Lektiehjælp, Åbakkevænges  
   Beboerhus (ferie indtil 5.8) 

16-17. august Mød Landsbyrådet til sommerfesten 
7. sept. kl. 13 Byvandring, det gamle Ågerup 
15. sept. kl. 14 Leg, Strandparken 
6. oktober kl. 12 Fællesspisning, Sognegården 
 
 

Støtter du Landsbyrådet? Det tager kun to mi-

nutter. Læs mere på www.aaol.dk/bliv-medlem 
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