
 

• Fritidsfestival 

• Cykeltur med Torsdagsholdet 

• Resterende cykelture 2021 

• Sensommer på Universitetsstien 

• 40-års jubilæum 

• Generalforsamling 2021 

▪ Redaktion: John Ø. 

 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Blomster langs Universitetsstien 

Jeg bliver glad, når jeg cykler på Universitetsstien og nyder de smykke blomster, som 
Roskilde kommune har sået til glæde for bier, sommerfugle og cyklister.          /Birthe 
 

          



Fritidsfestival 2021 på Kildegården.  

 

 

Cyklistforbundet er sammen med alle andre folkeoplysende foreninger i Roskilde 

Kommune blevet inviteret til at deltage i en 1-dags festival for at vise foreningen 

frem. Kultur og Idræt afholder denne festival med fokus på genstart, fællesskab og 

de aktiviteter, som vi igen kan være sammen om efter det meget anderledes 

Corona-år. Borgerne kan komme og opleve de mange spændende ting, der udbydes, 

og opleve at foreningslivet stadig lever og blomstrer. 

Vores Roskilde afdeling af Cyklistforbundet deltager med en pavillon, hvorfra vi 

uddeler lidt informationsmateriale, og hvor det kan lade sig gøre at melde sig ind i 

Cyklistforbundet. Der vil også være nogle plancher med fotos og omtale af vores 

aktiviteter omkring cykelture, billedforedrag og samarbejde med kommunen 

herunder brug af kommunens app ”Giv et praj”. Vi medbringer også en el-cykel, en 

Brompton foldecykel og en pakket turcykel, hvor borgerne kan få sig en snak med 

cyklernes ejermænd. 

Der deltager rigtig mange foreninger på dagen både udendørs og indendørs. 

Kildegården vil være opdelt i sektioner. Vores pavillon vil være placeret i Sektion B, 

som er på p-pladsen ved boldbanerne.  

Det vil også være muligt at købe kaffe, kage og mad på Kildegården. 

 

Links til yderligere information: 

Hjemmeside for Fritidsfestivalen: 

kildegaarden.roskilde.dk/da-dk/fritidsfestival/ 

Facebookbegivenhed for Fritidsfestival: 

www.facebook.com/events/1149141932271367  /Susanne 

https://kildegaarden.roskilde.dk/da-dk/fritidsfestival/
http://www.facebook.com/events/1149141932271367


Fejringen af afdelingens 40 års-jubilæum 
 

 

Torsdag den 27. maj var dagen for afholdelsen af jubilæet. Afdelingen er fra 1980, så 

egentlig skulle vi have afholdt 40 års-jubilæum sidste år. Men på grund af Corona 

valgte vi at udskyde arrangementet til i år. Dog blev der arrangeret en cykeltur sidste 

år på selve dagen for jubilæet. I år var alle 3 formiddagshold ude på cykeltur for at 

markere dagen. Tirsdagsholdet, torsdagsholdet og Jyllingeholdet kørte hver sin rute, 

men mødtes i Salvadparken ved frokosttid. Det var første gang alle 3 cykelhold 

mødtes til et fælles arrangement. 

Efter frokosten holdt Bjarne en tale om formiddagsholdenes tilblivelse. Talen blev 

afsluttet med et fælles kampråb ”pedal, pedal, pedal”. 



Kl. 16 samme dag afholdt vi reception på Boserupgård i Boserup Skov. Receptionen 

foregik udenfor. Vi rådede over et telt, der kun fungerede som tag over en række 

skovborde. 

Der var pyntet op med cyklistflag, trafikskilte og plakater fra det børnearrangement, 

vi afholdte i de første år af nullerne. Bordene var dækket med duge, og der var vaser 

med blomster på bordene. Et særligt bord var indrettet som cafe. Her blev tilbudt 

lækre små muffins, jordbær dyppet i chokolade og boblende Asti af Birthe. 

Susanne skrev alle navnene på deltagerne op i gæstebogen, når de ankom. I alt 

deltog der 22 i receptionen. Vi havde inviteret medlemmerne af Roskilde Byråd til at 

deltage, men desværre faldt vores reception sammen med et seminar for 

politikerne. 

Susanne holdt tale, hvor hun så tilbage på væsentlige begivenheder i vores 41-årige 

historie. Mange brave mennesker har ydet en indsats for Cyklistforbundet i Roskilde 

gennem de 41 år.   

Der blev også afholdt en konkurrence, der udfordrede vores viden og gav anledning 

til både smil og undren over svarene på spørgsmålene. 

Efter 41 år er der stadig masser af liv i Roskilde afdeling. 

 

/Bjarne 

 

 
 
  



Resterende cykelture 2021 fra Stændertorvet i Roskilde 
 

Gratis og åben for alle.  

De til enhver tid gældende Corona-restriktioner og krav skal overholdes ved 

deltagelse. 

 

Dato: Søndag d. 08-08-2021 

Fjordstien 

 

Vi cykler ad Fjordstien gennem det 

grønne landskab til Holbæk. Efter 

cafebesøg i Holbæk tager vi 

cyklerne med toget tilbage til 

Roskilde. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, 

Roskilde 

Turleder: Bjarne 

 24 64 27 09 

b.johan@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 40 km 

Hastighed: Ca. 15 – 20 km/t 

Medbring: Mad og drikke, penge 

til cafe, rejsekort eller 

lignende til toget. 

 

 

mailto:b.johan@youmail


Dato: Søndag d. 12-09-2021 

Værebro Ådal 

 

Vi cykler til Værebro Ådal. 

Undervejs passeres Kirkerup kirke 

samt økologisk bondegård. Senere 

går vi et par mindre ture ad de 

nyanlagte vandrestier i ådalen med 

moser. 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, 

Roskilde 

Turleder: John 

 26 28 09 37 

web.dcf.rosk@gmail. 

com 

Turlængde: Ca. 40 km + 5 til fods 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Husk mad og drikke 

Bemærk: Passende fodtøj til 

gåtur ad trampestier 

 

  

mailto:web.dcf.rosk@gmail


Dato: Søndag  

d. 05-12-2021 

Gløggtur 

 

Vi cykler en tur i nærheden af 

Roskilde og slutter af med gløgg og 

æbleskiver på en restaurant i eller 

ved Roskilde. 

Tidspunkt: 13:00 – 16:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, 

Roskilde 

Turleder: Susanne 

 24 64 27 09 

susannesl@youmail.

dk 

Turlængde: Ca. 15 km 

Hastighed: Ca. 10 – 15 km/t 

 

 

 

Efter en corona- og vinterpause blev formiddagsturene genoptaget i det nye år.  

Læs mere om disse 3 såkaldte formiddagshold i RoskildeCyklister 2020-3, som 

findes på hjemmesiden www.cyklistforbundet.dk/roskilde/medlemsblade 

 

  

http://www.cyklistforbundet.dk/roskilde/medlemsblade


På cykeltur med torsdagsholdet 
Torsdagsholdet kører tur hver 14. dag. Vi har været på mange spændende og 

hyggelige cykelture. Vi mødes i Trekroner ved Cafe Freunde kl. 10. Alle ture er 

forberedt af en turleder, der er sendt en invitation til turen ud i en mail på forhånd. 

Dem, der ønsker at deltage, tilmelder sig til turlederen på en sms. Turene kan 

variere lidt i længde, men er ofte omkring 30 km. 

 

Torsdag den 10. juni var vi på en rigtig 
spændende tur med Benny som 
turleder. Vi kørte ad Solopgangen til 
Marbjerg og videre til Fløng. Vi 
fortsatte gennem små hyggelige 
landsbyer til Kroppedal Museum i 
Vridsløsemagle. 

 

Før vi besøgte Museet, cyklede vi lige en tur til den nærliggende Vikingebro og 

Vikingelandsby. 

Fra 2017-2019 opførte Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i Albertslund 
sammen med frivillige og skoleelever, det længste rekonstruerede vej- og broforløb 
fra vikingetiden. Den 700 meter lange vej- og brokonstruktion stod færdig i 2019. 
Vikingelandsbyen er et historisk værksted og et tilbud for Albertslund kommunes 
skoler og institutioner.  

Benny havde valgt Kroppedal som turmål netop denne dag, fordi der var partiel 

solformørkelse kl. 11.33 – 13.51. Benny havde endda fået fat i nogle 

solformørkelsesbriller, så vi sikkert kunne iagttage solen. Det var en stor oplevelse, 



og vi var så heldige, at der i tidsrummet var lange perioder uden skyer. Da vi havde 

spist vores madpakker, kørte vi videre ad spændende stier til Grennessminde, der er 

et økologiske gartneri og bageri. Her sad vi ude og drak kaffe med dejlige kager til. 

 Derefter kørte vi hjemad, 

Benny fandt igen mange gode stier, der førte os hen til Høje Taastrup Stien, som vi 

fulgte til Hedehusene. Herfra tog vi så Roskildevej det sidste stykke. 

/Susanne 

 

Man kan op til hver tur få tilsendt mail med omtale af formiddagsturerne. 

Tilmelding til en mailing-liste, tirsdag eller torsdag:  

Skriv til Bjarne med ønske om at komme på mailing-listen: b.johan@youmail.dk 

 

  

mailto:b.johan@youmail.dk


Generalforsamling Cyklistforbundets Roskildeafd. 

Mandag d. 20. september 2021 kl. 19:00  
i Byens Hus, lokalet Forsamlingen, Stændertorvet 1, Roskilde,  

Dagsorden til den forsinkede, ordinære generalforsamling ifølge vedtægterne.  

1 Valg af ordstyrer 
2 Formandens beretning 
3 Kassererens beretning / regnskab  

4 Forslag til afstemning sendes til bestyrelsen,  
senest mandag d. 13. september 2021.       e-mail: roskilde@cyklistforbundet.dk  

5 Valg til: 
a) Bestyrelsen 
b) Bestyrelsessuppleanter                                                                                                                     
c) Revisor 
d) Revisorsuppleant  

6 Valg af 2 delegerede til landsmødet 2021 samt 2 suppleanter  

7 Eventuelt  

Roskilde afdeling byder på kaffe/te og kage 

/Bestyrelsen  
 

 

 

Besøg og hold øje med afdelingens hjemmeside: 
www.cyklistforbundet.dk/roskilde 

Samt afdelingens Facebookside for medlemmer: 
www.facebook.com/groups/Roscyklistmedlem 

 

http://www.cyklistforbundet.dk/roskilde
http://www.facebook.com/groups/Roscyklistmedlem

