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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@aaol.dk 

Millionstøtte til fibernet  
230 husstande i Kirkerup-Tå-
gerup-Gerdrup-Østrup-Østrup 
Holme kan glæde sig. Den an-
søgning Landsbyrådet har ko-
ordineret har fået 4,3 millio-
ner i støtte fra Energistyrel-
sen.   
  I Ågerup er der tilbud fra 
YouSee på vej til omkring 300 

husstande med Grundejerforeningen Ågerup By som ker-
neområde.  
Kontakt: Hans Brüsch og Jens Pedersen  

 

Mere fart på lokal erhvervsudvikling 
Landsbyrådets projekt om lokal erhvervsudvikling får nu 
yderligere næring. Vi har nemlig fået 87.500 kr. i støtte 
fra Landdistriktspuljen. Der var fuldt hus, da vi holdt det 
første netværksmøde og workshop den 1. november 
2017 på Lindebjergskolen. Netværket holder en ny work-
shop torsdag den 18. januar kl. 19-21 på Herringløse 
Skole. Alle interesserede erhvervsdrivende er velkomne. 
Kontakt: Steen Broby, tovholder. 

 

Bridge – et nyt ZebraBy-projekt 
Bridgeundervisningen starter torsdag den 4. januar 2018 
Kl.14,00 i det lille mødelokale på Biblioteket. Der er 6 per-
soner der har meldt sig som interesseret, men der er 
plads til flere. De fleste af deltagerne er på begyndersta-
diet. Har du lyst til at lære at være med?  
Kontakt Bernt Bladt, tlf. 5859 1065 eller 6061 7695  

 

Kalender 
4. januar kl. 14.00 Bridge starter. Biblioteket 
14. januar kl. 13 Integrationsmad, Sognegården 
18. januar kl. 19 Workshop om erhvervssamar-

bejde, Herringløse Skole 
25. januar kl. 19 Hemmelig film, Biblioteket 
22. februar kl. 19 Hemmelig film, Biblioteket 
20. marts kl. 16 Fælleshaver 2018. Sognegården 
22. marts kl. 19 Hemmelig film, Biblioteket 
12. april kl. 19 Generalforsamling, Sognegården 
22. april kl. 10 Affaldsindsamling 

Husk at betale kontingent for 2018  
Ved at være medlem (=betale kontingent) støtter du 
Landsbyrådets arbejde og kan være med til at få indfly-
delse. 
  Kontingent: 110 kr. om året pr. husstand for 2018. Du 
kan betale via netbank, mobile pay eller kontant. Se hvor-
dan på vores hjemmeside, aaol.dk/bliv medlem 
Kontakt: Claus Bo Pedersen, kasserer 

 

Se nyheder via vores hjemmeside 
Vi lægger løbende vores nyheder på Facebook, men hvad 
nu hvis du ikke med på Facebook? Så kan du altid se vores 
seneste seks nyheder via vores hjemmeside, www.aaol.dk 
Kontakt: Jens Pedersen, formand. 

 

Fælles kalender 
Husk vi nu har en fælles kalender for Ågerup og Omegn, 
som du fx kan se på vores hjemmeside, www.aaol.dk. 
 

Zebraer åbner bytteskab 
Har du noget du mangler eller vil af 

med? Så brug skabet i forhallen til bib-

lioteket. Her kan du stille ting, du vil 

give væk og måske finde ting, du ikke vidste at du mang-

lede. Husk at sætte dato på de ting, du afleverer. På ska-

bet kan du læse hvordan det fungerer. Skabet er finansie-

ret af ZebraBy-projektet. 

Kontakt: Irene Vinther-Larsen, næstformand. 
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Bestyrelse 
• Jens Pedersen, formand, tlf. 4678 2234, mobil 2972 2334, Østermarken 11, formand@aaol.dk 
• Irene Vinther-Larsen, næstformand, aktiviteter lokal udvikling, Ågerupvænge 59, tlf. 2084 6487, irene010149@hotmail.com 
• Claus Bo Pedersen, kasserer, Aktiviteter og lokal udvikling, Dyssevej 22, tlf. 2948 2131, clausbop@gmail.com  
• Bente Elster Sørensen, Ågerupvænge 43, tlf. 2180 8019, leifhenning60@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 

 
Julekalender på Facebook 
Se hvad landsbynissen, nissemor, nissedrengen med hang 
til gløgg, drillenissen og halloween-nissen har for hver dag 
frem til juleaften. Hver dag bringer vi en god og opbygge-
lig historie på Landsbyrådets Facebook-side.  

 

Præstegårdshaverne parate til ny sæson 
Haverne er for dig, der har lyst til at få jord under neg-
lene. De første haver kom i gang i 2017, men der er plads 
til mange flere. Vil du dyrke hestebønner, squash eller no-
get helt tredje til næste år? Så kom til orienteringsmøde 
20. marts kl. 16.00 i Sognegården. Alle er velkomne. 
Kontakt: Susanne Møller, tlf. 2222 1190.  

 

Hundelufterområde flytter lidt 
Ved nærmere eftertanke har HOFOR fundet ud af, at heg-
net er kommet for tæt på åen til at entreprenørerne kan 
komme til at rense op. Det bliver derfor flyttet ca. 1 me-
ter længere væk for kommunens regning. Der bliver ca. 2 
dage hvor hundeskoven ikke kan bruges - nærmere info 
følger på opslag ved indgangen. 

Kontakt: Irene Vinther-Larsen, næstformand. 

 

Informationstavle på Butikstorvet 
Zebra-projektet har finansieret en ny informationstavle 
ved Fakta (til venstre for indgangen) for foreninger, bibli-

oteket, menighedsrådet og private åbne arrangementer. 
Kontakt: Claus Bo Pedersen, tovholder. 

 

Kildemosesøen trimmet 
En dejlig septemberdag ryddede en halv snes frivillige bil-
dæk mv. op af søen, trimmede pil og gyldenris og fik 
strammet hegnet op. Kommunen har givet tilsagn om at 
betale for at få analyseret slammet på bunden af søen for 
giftstoffer. Hvis slammet kan bringes ud på landbrugsjord, 
vil Landsbyrådet søge om midler til at få renset søen op. I 
modsat fald bliver det formentlig urealistisk dyrt. 
Kontakt: Jens Pedersen, formand. 

Integration via mad 14. januar 
Landsbyrådet arrangerer igen fællesspisning sammen 
med kirken. Denne gang er det de etniske danskeres tur 
til at lave mad. Fylder vi også Sognegården denne gang? 
Det koster 50 kr. pr. voksen at deltage, 25 kr. for børn 
over 3 år. Jonas Molbak kommer og laver kunst med børn 

og voksne. Ses vi til lækker mad og hyggeligt samvær? 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen, næstformand. 
 

Tusindvis af Zebrablomster 
Gæve frivillige har lagt 5.500 løg på Butikstorvet. Det er 
første led i forskønnelsen af butikstorvet og er betalt af 
ZebraBy-midlerne. 
Bemærk at græsset skal have lov at gro, medens blom-
sterløgene samler kraft til næste år, så der vil blive en pe-
riode, hvor det vil se lidt langhåret ud. Til gengæld får vi 
fornøjelsen af alle blomsterne.  
Kontakt: Jens Pedersen, formand. 
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mailto:marup.brysch@mail.dk
https://www.facebook.com/fammoped?fref=mentions
https://www.facebook.com/AagerupLandsbyraad/photos/a.723606007840846.1073741849.239911556210296/723606361174144/?type=3
https://www.facebook.com/AagerupLandsbyraad/photos/a.723606007840846.1073741849.239911556210296/723606361174144/?type=3

