
 
            

 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vi Cyklede på Arbejde 

 

 Cykelferieberetning 
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             Mange trafikale tiltag, 
arrangementer og cykelture… 
 

 
 
 

 
 

 

 

Lokalt nyt fra Cyklistforbundets Roskildeafd. 
redigeret af:  John Ø. Jensen 

Læs i dette lokalnyt om bl.a.: 
 

• Cykelture 2017-2 

• Formiddagscykling og 
cykelferietur 

• Om bladets distribution 

• Trafik i midtbyen 

• Om Generalforsamlingen 

• Vi Cykler Til Arbejde, VCTA 

• Facebook  

 



 

 

Cyklistforbundet, Roskilde afdeling 
holder åbent medlemsmøde den tredje mandag i hver måned, undtaget juli.  
Kontakt bestyrelsen for oplysning om sted. Alle er velkomne. Møderne er kl 19:30. 
 

Bestyrelsen består af: 
Formand: Bjarne Johansson, Akacievej 14, 4000 Roskilde,tlf.4636 6757,  
Sekretær: Susanne Olsen, Akacievej 14, 4000 Roskilde,tlf.4636 6757.  
Kasserer: Birthe Buch, Nymarksvænge 38, 4000 Roskilde,tlf.4675 7430.  
Arne Strøm, Jernbanegade 34A,2th,tlf.4632 8805,  
John Ø. Jensen (suppl.) tlf 2628 0937 
 

Afdelingens hjemmeside på Internet findes på www.dcf.dk/roskilde.  E-mail: roskilde@dcf.dk 
Roskilde Kommunes Vejvæsen har døgnvagt på tlf. 4675 5098. Brug den hvis du opdager farlige huller i vejen. 

 

 

Mandag d. 20. marts 2017 på Kildegården, 

Helligkorsvej 5, Roskilde,  

 

Først fik vi besøg af Ole Kassow,  

der fra kl. 19 til 20  

fortalte om Cykling uden alder. 

Ole fortalte historien om Cykling uden alder, der 
startede som et naboskabsinitiativ, og som 
kombinerer de bedste elementer ved dansk 
cykelkultur, foreningsliv og det ønske vi alle 
nærer for at gøre noget for vores medmennesker. 
Der blev fortalt lidt om de effekter, som både 
piloter og passagerer oplever, når de er sammen 
på rickshawcyklerne, og Ole viste et par små 
filmklip, bl.a. en lille film om en demensramt 
familie, hvis liv har ændret sig markant til det 
bedre, efter den opdagede mulighederne i Cykling 
uden alder. 
 

Dernæst egentlig generalforsamling. 

Dagsorden fulgt ifølge vedtægterne : 

 

1. Valg af dirigent: John 

2. Formandens beretning: Bjarne 

3. Kassererens beretning / regnskab: Birthe 

4. Indkomne forslag til bestyrelsen: Ingen 

 

 

5. Valg til: 

a) Bestyrelse: Siddende genvalgt 

b) Bestyrelsessuppleanter: Ingen stillede op 

c) Revisor: Betina genvalgt 

d) Revisor suppleant: Nyvalgt: Birthe Andersen 

 

6. Valg af 2 delegerede til landsmødet 2017: Bjarne og 

Torsten. Suppleanter: Susanne og John 

7. Eventuelt: Diverse om bl.a. medlemsflow samt Cykling 

uden Alder 

 
Roskilde-afdelingen stod for et lille traktement 
 
 
Det fulde referat samt formandens beretning kan 
ses på hjemmesiden under: 
 
www.cyklistforbundet.dk/Find-din-afdeling/Find-
dit-lokale-Cyklistforbund/Vest-og-
Sydsjaelland/Roskilde/Om-Roskilde 
 

 /Bestyrelsen 
 

 
Dette blad udgives på elektronisk form på 
Roskilde-afdelingens hjemmeside og udsendes pr. 
mail ved udgivelsen til 80,4% af 240 husstande 
(medlemmer), som har oplyst mailadresse til 
Cyklistforbundet 
 
Der er 6 nye medlemmer i Roskildeafdelingen 
siden januar 2017. Velkommen til de nye.

Generalforsamling 2017 
Cyklistforbundet Roskilde 

Blad- og medlemsstatistik 
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Vil trafikken i Roskilde bryde 
sammen? 

 

 
Vi har stillet følgende spørgsmål ang. Røde Port 
og omegn til Byrådet via Jeppe Trolle. 
  

1. Hvilke konkrete trafikale tiltag foreslår 
forvaltningen for at forhindre, at de 3 
kryds får et serviceniveau på F, som 
trafikanalysen forudsiger. 

 
2. Hvilke konkrete tiltag planlægges for de 

øvrige 4 kryds? 
 

3. Hvordan forventes den øgede 
trafikmængde (biler), at påvirke 
fremkommeligheden for cykler og busser 
fra/til Roskilde bymidte (herunder Ny 
Østergade)? 
 

4. Hvordan kan der evt. korrigeres for dette? 
 

5. Har forvaltningen planer om at 
iværksætte konkrete trafikale tiltag, der 
kan sikre, at det ikke bliver mindre 
attraktivt at tage bussen fra eller til 
Roskilde bymidte (herunder Roskilde 
station, busholdepladsen), hvis Ny 
Østergade projektet bliver realiseret? 

 
6. Er der udarbejdet en opgørelse over 

behovet for cykelparkering (antal cykler 
der skal parkeres), hvis Ny Østergade 
projektet bliver gennemført? Herunder 
ønskes en opgørelse over det antal 
cykelparkeringspladser der allerede 
eksisterer, og dem det er planlagt 
sløjfet/etableret i forbindelse med Ny 
Østergade projektet, i forhold til en 
prognose for, hvor mange flere cyklister, 
der forventes at anvende P-mulighederne 
i forbindelse med indkøb og brug af 
offentlig transport. Gerne med angivelse 
af, hvilke adgangsveje til station og 
butikscenter, der forventes anvendt. 

 
 
Af spørgsmål 3 og 5 kan I se, at vi også stiller 
spørgsmål til, hvordan biltrafikken vil påvirke 
bustrafikken. Buslinjerne i Roskilde er som 
bekendt ændret for at flere busser kan køre mere 
direkte til Roskilde Station. Det er bl.a. ændret, 

for at pendlerne bedre kan kombinere bus og tog. 
Det kan i sig selv få bilister til at vælge bus og 
tog, men kan busserne ikke overholde køreplanen 
pga. bilkøer, vil pendlerne i større omfang vælge 
bilen tilbage. Flere bilkøer betyder derfor ikke 
nødvendigvis at færre vil vælge at køre i bil.  

Cyklister, der kombinerer cykel og bus (evt. tog), 
vil også blive berørt, hvis biltrafikken forhindrer 
busserne i at overholde fartplanen, og ved at 
rejsetiden med bus bliver længere. 

Vi afventer stadig svar. 
 

/Bjarne 

 

 
 
Du kan online redigere dine medlemsoplysninger 
på www.cyklistforbundet.dk : 

 
 

Log ind med enten medlemsnummer eller 
registreret  mailadr samt password=postnummer.  
Efter log ind vises dit navn. Klik 
navnet/dropdown-pilen. Vælg Rediger profil. 
Medlemsdata kan tilføjes eller ændres. Password 
kan/bør ændres til noget personligt. 
 
 

 

 
Hvis du oplever farlige steder som dette 

 

så giv kommunen et praj på  

www.roskilde.dk/giv-et-praj 

Dig og medlemskartoteket 

Giv Roskilde kommune et praj 
om farlige trafiksteder 
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”Giv et praj” er kommunens måde at få 
oplysninger ind om fejl og mangler ved vores 
veje stier osv. som du synes er vigtige. 
Kommunen vurderer om de vil gøre noget ved det 
med det samme eller om de vil bruge det i 
planlægningen af fremtidige ændringer eller 
forbedringer. 
 
Det fungerer som en App på din smartphone: gå 
ind i app-store hvis du har en Iphone eller google 
play hvis du har en Android-telefon: søg på ”Giv 
et praj Roskilde kommune” og foretag  
installationen. Nu kan du melde ind lige når du 
observerer hullet i vejen, skiltet der er faldet ned, 
lyset der ikke virker, ønsket til bedre 
cykelsymboler i krydset og meget andet. 
 
Bruger du Chrome-browser kan du også udpege 
direkte på nettet via dette link: 
http://dw3.dk/citizen/fc4fb821-2019-43cf-ba65-
bb8798cc5beb 
  

/Arne 

 

 
 

 
 
Cyklistforbundet stod bag den årligt 
tilbagevendende landsdækkende kampagne ”Vi 
Cykler Til Arbejde”. Det er en af de største 
motionskampagner i Danmark.  
For at få så mange som muligt til at deltage 
foregår der en hel del PR arbejde. Et af tiltagene 
er at dele morgenbrød ud til folk, der er på vej til 
arbejde.  
Her i Roskilde delte Roskilde-afdelingen i år 
morgenbrød plus folder ud om kampagnen i 
Algade samt ved Stændertorvet. Nogle af 
kommunens folk delte ud ved Roskilde station. 
 
Du kan læse mere om kampagnen ved at følge 
dette link: http://vcta.dk/ 
 

 
/John 

 

 

Gældende for sidste halvdel af året. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dato: Søndag d. 16-07-2017 

Roskildeegnens sø- og vådområder

 
Cykeltur til sø- og vådområderne ved 
Darup og Svogerslev. Ved Svogerslev Sø 
med trækfærgen over Kornerup Å. 
Tidspunkt: 10:00 – 16:00 
Mødested: Ved Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 
Arrangør: Roskilde Afd. 

John � 26 28 09 37 
web.dcf.rosk@gmail.com 

Turlængde: Ca. 35 km 
Hastighed: 12 – 18 km/t 
Bemærk: Fodtøj for vådområder 
Web-link: www.visitlejre.dk/kornerup-

aa-gdk796690 
 
 
 
 

Guidede cykelture 2017 (2) 

Vi Cykler Til Arbejde (VCTA) 
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Dato: Tirsdag d. 01-08-2017 

Sporet ved Kildemosen, Ågerup

 
Cykel- & vandretur. Vi cykler til 
naturområdet Kildemosen mellem Ågerup 
og Hvedstrup. Her går vi en ca. 6 km 
rundtur ad sporet rundt om mosen. 
Tidspunkt: 18:30 – 21:30 
Mødested: Ved Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 
Arrangør: Roskilde Afd. 

John � 26 28 09 37 
web.dcf.rosk@gmail.com 

Turlængde: Ca. 20 + 6 km 
Hastighed: 18 – 20 km/t 
Medbring: Lille rygsæk 
Web-link: www.spor.dk/sporene/sjaell

and/kildemosen 
 
 
 

 
Bliv påmindet pr. e-mail om 
kommende cykeltur et par dage i 
forvejen.  
 

Bjarne Johansson:  b.johan@youmail.dk . 
Medlemmer af Roskildeafdelingen med oplyst e-
mailadresse får automatisk denne påmindelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dato: Søndag d. 20-08-2017 

Køge Ås

 
Vi cykler til Mosehuset/Dyndet, hvor vi 
spiser frokost. Bagefter følger vi Køge Å 
stien de 22 km til Køge, hvor vi tager en 
pause på havnen, inden vi vender hjemad. 
Man kan tage tog fra Køge eller følge med 
på cykelturen til Roskilde. 
Tidspunkt: 10:00 – 17:00 
Mødested: Ved Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 
Arrangør: Roskilde Afd. 

Benny � 61 33 32 80 
bennybrostrupandersen2@g
mail.com 

Turlængde: Ca. 80 km 
Hastighed: 20 km/t 
Medbring: Togbillet/rejsekort 
Bemærk: Turen er 55 km, hvis du 

tager tog hjem fra Køge 
Tilmelding: Senest lørdag d. 19. august 

 
 
Dato: Søndag d. 27-08-2017 

De tre søer 

 
Vi tager cyklerne med toget til Bagsværd 
Station. Her følger vi en naturskøn rute 
langs de 3 søer. Vi tager tilbage til 
Roskilde fra Farum Station. 
Tidspunkt: 10:00 – 16:00 
Mødested: Ved Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 
Arrangør: Roskilde Afd. 

Bjarne � 46 36 67 57 
roskilde@dcf.dk 

Turlængde: Ca. 45 km 
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Hastighed: 15 – 18 km/t 
Medbring: Mad og drikke 
Tilmelding: Senest lørdag d. 26. august 

kl. 12 til turlederen 

 
Dato: Lørdag d. 02-09-2017 

Grennessminde 

 
Vi cykler ad småveje til det økologiske 
gartneri og bageri Grennessminde. Her vil 
vi se og måske købe nogle af de grøntsager 
og blomster, stedet dyrker. Bagefter 
slutter vi af med en kop kaffe i stedets 
cafe. 
Tidspunkt: 10:00 – 16:00 
Mødested: Ved Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 
Arrangør: Roskilde Afd. 

Benny � 61 33 32 80 
bennybrostrupandersen2@g
mail.com 

Turlængde: Ca. 40 km 
Hastighed: 10 – 15 km/t 
Medbring: Evt. cykelkurv og penge til 

grøntsager og kaffe 
 
 
Dato: Søndag d. 17-09-2017 

Kroppedal 

 
Vi cykler til Kroppedal, hvor man kan se 
Ole Rømer-udstillingen. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 
Mødested: Ved Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 
Arrangør: Roskilde Afd. 

Kurt � 29 36 09 78 
kurt.taastrup@gmail.com 

Turlængde: Ca. 40 km 
Hastighed: 10 – 15 km/t 
Web-link: kroppedal.dk/ 

 
 
Dato: Søndag d. 03-12-2017 

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 Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 
Arrangør: Roskilde Afd. 

Susanne � 24 64 27 09 
susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 15 km 
Hastighed: 10 km/t 
Medbring: Lygter og penge til gløgg 
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Én af Roskildeafdelingens stiftere, Gitte 

Nielsen er ikke mere. Efter længere tids 

kræftsygdom - de 2 sidste dage på 

hospice Sjælland. Trods humør og 

gåpåmod slap kræfterne endegyldigt op 

torsdag den 11. maj 2017.  

Gitte blev bare 61 år, men  har gennem 

mere end 3 årtier ydet en meget stor 

indsats i cyklismens sag. Som medlem af 

Cyklistforbundets hovedbestyrelse var 

hun bl.a. hovedaktøren i at få 

introduceret den kendte cykelanhænger, 

Burleyen i Danmark samt var i en 

årrække bestyrelsesmedlem i 

lokalafdelingen i Roskilde.  

Ære være hendes minde. 

 

 
Både Roskilde og Jyllinge har et formiddagshold, 
som har cykelture om tirsdagen kl. 10 med 
udgangspunkt fra henholdsvis Stændertorvet i 
Roskilde og stoppestedet ved Jyllingecenteret i 
Jyllinge. Nogle ture kan være fællesture. 
Bjarne er kontaktperson for Roskildeholdet, mens 
Tove Krøger står for turene i Jyllinge. 
 

 
 
Kontakt for Jyllingeholdet: 
Tove Krøger, E-mail: tove@4040.dk 
 
Kontakt for Roskildeholdet: 
Bjarne Johansson, E-post:  b.johan@youmail.dk 

 
 
 

Gennem sommeren og efteråret 2016 blev der på 
formiddagsholdet talt om en fælles cykelferietur 
til Berlin. Flere var interesserede og i år blev det 
en realitet for 3 af holdets medlemmer: Jette, 
Anne-Marie og undertegnede, John. 
Det begyndte med at skulle prøve og følge den 
skiltede cykelrute mellem København og Berlin 
(Berlin Copenhagen Radweg). 
 
For mig endte det med en trekants-rundtur 
hovedsagelig på campingbasis: 

 
Ad Munkevejen (cykelrute 88) via 
Rødby/Puttgarden til Glückstadt ved Elben 
nordvest for Hamborg og østover på Elbens 
sydside.  
I Hamborg stødte de ”pensionerende” damer til: 
De havde taget en cykelbus (Flix) fra Kbh. til 
Hamborg. Derfra videre sydøstover ad fine 
cykelruter langs floderne Elben og Havel til 
Berlin. Herfra tog damerne en anden Flixbus til 
Kbh., mens jeg hjulede videre nordpå og hjem via 
Rostock/Gedser ad den oprindeligt tiltænkte 
”Radweg”.  
Efter 31 dage nåede jeg igen Roskilde. 
Kilometertælleren viste 2117 km. Hjulene havde 
m.a.o. da rullet mere end 1 million omgange. 
Googles km-beregninger er kun vejledende, da 
cykelruterne er langt mere kringlede end hvad det 
system bygger på. Og der skal altid lægges 
yderligere procenter til. 
 
Ja, der kan komme mange spændende oplevelser 
ud af at være deltager på et cyklende 
formiddagshold. 
 

/John 
 

Nekrolog, Gitte Nielsen. 

På tur med formiddagsholdet  
i Roskilde og Jyllinge 

Formiddagsholdet: Roskilde – 
Hamborg - Berlin - Roskilde 
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Cykelture Roskilde 2017(2) 
Startsted: Stændertorvet, Roskilde 

Alle er velkomne! 
 

 
 
 
 

Detaljerede beskrivelser vil kunne ses i dette blad og på Roskildeafdelingens hjemmeside: 

www.cyklistforbundet.dk/roskilde 

samt på www.kulturbasen.dk/perl/sted/type-roskilde4/nr-191109 

 
 
 

 
Siden indeholder nyttige informationer for både medlemmer og ikke medlemmer af Cyklistforbundet. 
Man kommer ind på Facebook siden ved at skrive Cyklistforbundet Roskilde i søgefeltet ”find venner”. 
I venstre margen kan man trykke på Opslag. Det er dermed muligt for besøgende, at tilføje et personligt 
opslag i en særlig kolonne i højre side af Facebook siden. 
 

For medlemmer af Cyklistforbundet i Roskildeområdet vil der være en lukket gruppe, man 
kan tilmelde sig, hvis man vil deltage i de interne debatter og få flere informationer.  
I søgefeltet skal indtastes Roscyklist medlem. Der vil være en tilmeldingsfunktion. 

Tilmeldingen skal endelig godkendes af administrator, før man kan få adgang til gruppen. 
 
Torsten Slotsbjerg er administrator, og han kan kontaktes via Facebook siden. Det vil være muligt at 
oprette lukkede grupper for forskellige interesseområder.    

/Torsten 

 

 
 

Støt Cyklistforbundets arbejde… bliv/forbliv medlem…  
www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/Vaelg-medlemstype 

gerne tilknyttet Roskilde ☺☺☺☺ 
 

  Cyklistforbundets Roskilde Afd.   
på Facebook siden den 1. marts 


