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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 

Byvandring i det gamle Ågerup 
Lørdag 28. august kl. 13-15 

 
 
Ib Nielsen tager os med på en vandretur i Ågerups hygge-
lige gamle landsby og fortæller om byens historie. Vi mø-
des på P-pladsen foran Ågerup Kirke og slutter ved Sogne-
gården med en øl eller vand. 
   Arrangementet er et samarbejde mellem Ågerup og 
Omegns Landsbyråd og Egnshistorisk Forening i Gundsø. 
Alle er velkomne.  
Kontakt: Ib Nielsen, tlf. 4056 7701 

Vild med vilje -  Hvordan? 
Torsdag 2. september kl. 19-21 

 
Hent inspiration på havevandring. Rundt omkring i områ-
det skyder der små vilde oaser op, hvor naboer lader plæ-
neklipperen stå og gør en indsats for at få flere blomster, 
sommerfugle og bier. Sensommeren er perfekt til at hø-
ste frø af de vilde planter og så dem ud i din have. Derfor 
skal vi rundt og se nogle eksempler på, hvad du kan gøre 
med enkle midler. 
   Vi mødes kl. 19 på Lindebjergskolen ved ”Insekternes 
hjem”, lige ved siden af Skateparken. Derefter cykler vi 

sammen til Ågerup, hvor vi ser på forskellige måder at 
fremme det vilde. Vi ender på Østermarken ca. kl. 21. 
Landsbyrådet giver en vand eller øl. 
Samkørsel? Kontakt Jens Pedersen, 2972 2334, hvis du 
ikke har cykel eller bil. 
 
Mød Landsbyrådet til Sportsfesten 
Lørdag 4. september kl. 11-17 

 
Igen i år kan du møde bestyrelsen til den årlige sportsfest. 
Kom og fortæl hvad du synes vi skal lave, eller hvad du 
drømmer om. Børnene har mulighed for at tegne, hvad 
de gerne vil have sat i gang.  Gå på jagt efter 27 gode 
grunde til at blive medlem. Mon ikke du kan finde én der 
passer dig? Kig efter vores pavillon. Måske laver vi også 
en afstemning? 
Kontakt: Jens Pedersen 
 
Landsbyrådet fylder fem år  
 

Fødselsdagstilbud: Bliv medlem i 2021 og 2022 for ét 
års pris. 

 
Mandag den 20. september er det fem år siden Landsby-
rådet holdt stiftende generalforsamling. Det markerer vi 
festligt på Butikstorvet i Ågerup kl. 15-17. 
   Har Landsbyrådet så udviklet sig som vi havde håbet i 
2016? Faktisk meget bedre!  Vi har søsat flere og andre 
projekter end vi turde drømme om for fem år siden. 
Hvilket projekt har været det bedste? Stem via Facebook i 
september og deltag i lodtrækning om et gavekort.  
Kontakt: Jens Pedersen 
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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 
 Klaus B. Larsen, Krogager 20, kasserer, tlf. 2422 0008, aaol.kasserer@gmail.com 
 Rikke Hansen, Trafik, Erhvervsnetværket 4000nord, Store Valbyvej 257, Østrup Bæk, 2514 1839, rikke@elpres.dk 
 Anita Stark, referent, Slæggerupvej 107, tlf. 4062 7547, astark@alfa-og-omega.dk 
 Dorthe Lynnerup, kommunikation, rekruttering af medlemmer, Kirkerupvej 9, tlf. 2616 0121, dorthe.lynnerup@gmail.com,  
 Charlotte Løwert, Tofteengen 9, tlf. 2893 9084, charlotte@lowert.dk 
 Hans Brüsch, suppleant, trafik, Kirkerupvej 21A, tlf. 4678 6018, mobil 2558 0690, marup.brysch@mail.dk 

Repair Caféen er tilbage 
Sidste mandag i hver måned kl. 15-18 

 

   Efter en laaang Corona-pause kan du nu atter komme 
og få råd til at forlænge levetiden på dine ting. I Repair 
Caféen kan du få hjælp til at reparere ting der ikke virker, 
men ellers er for gode til at smide ud. 
   Caféen ligger i kælderen under biblioteket og er åben 
den sidste mandag i måneden fra klokken 15 til 18. Ind-
gang fra P-pladsen ved Omsorgscentret. 
Kontakt: Hans Brüsch 

Leg og natur i Salvadparken 
Lørdag den 11. sept. 2021 kl. 14.00-16.00

 
Vi skal lege klassiske lege, hvor alle kan være med. Vi fej-
rer Naturens Uge i et spændende naturområde, hvor du 
kan møde fiskehejren og andre vandfugle. Vi prøver om vi 
kan kende fuglene, og hvilke planter vi kan finde. Vi laver 
et bål og bager snobrød. Påklædning efter vejret.  
   Fælleskørsel fra P-pladsen foran Ågerup Kirke 13.45.  
Kontakt Irene Vinther-Larsen. 

Friske kræfter i bestyrelsen 
Generalforsamlingen i juni valgte to nye medlemmer af 
Landsbyrådets bestyrelse: 

Klaus Larsen, Krogager. Kasserer 
Klaus har arbejdet med kommunale regn-
skaber i næsten 50 år. Han har været fod-
boldtræner og i bestyrelsen i GSGIF. Klaus 
er kasserer i den lokale afdeling af Diabe-
tesforeningen og for Indkøbsbussen og er 

kritisk revisor i Gundsølillehallen og Gulddyssegården. 
Dorthe Lynnerup, Kirkerupvej  
Dorthe vil bidrage til at styrke sammenhængskraf-
ten i vores gode liv i lokalområdet. Hun tror på at 
alle har noget at byde ind med til fællesskabet. 
Dorthe vil gå ind i arbejdet med at få flere hus-
stande som medlem af Landsbyrådet. 

Endelig er suppleant Charlotte Løwert indtrådt i 
bestyrelsen pr. 17. august, da Kim Andersen des-
værre har måttet trække sig af pga. mangel på tid. 
Stor tak til Kim for indsatsen.  

Justering af vedtægter 
Den ekstraordinære generalforsamling 17. au-
gust konfirmerede de justeringer i Landsbyrå-
dets vedtægter, som blev besluttet på den or-

dinære generalforsamling. Den væsentligste ændring er, 
at det nu er præciseret, at Landsbyrådet gerne arbejder 
sammen med alle partier, organisationer og andre, hvis 
det gavner foreningens interesser. 
Læs mere: https://www.aaol.dk/vedtaegter 

Kalender  

28. august kl. 13-15 Byvandring. P-pladsen, Ågerup Kirke 
30. august kl. 15-18 Repair Café. Ågerup Bibliotek 
2. sept. kl. 19-21 Vild med vilje. Lindebjergskolen 
4. sept. kl. 11-17 Mød Landsbyrådet til Sportsfesten. 

Ågerup Sportsplads 
11. sept. kl. 14-16 Leg og natur. Salvadparken 
20. sept. kl. 15-17 Landsbyrådets fem års jubilæum 

Ågerup Butikstorv 
27. sept. kl. 15-18 Repair Café 
September Indvielse af Kildemoseparken 

(hold øje med Facebook og plakater) 


