
 
             

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

… cykling til vikingebroen i Vestskoven og 

mange andre steder 
 

 

 

 … giv praj eller tip kommnen 

 

 

 

 

 

      

. 

             Mange trafikale tiltag, 

arrangementer og cykelture… 

 

 
 

… praj til 

Vejdirektoratet 

 

 

Nye cykelstier… 

 

 

 

 

 

Lokalt nyt fra Cyklistforbundets Roskildeafd. 

redigeret af:  John Ø. Jensen 

Læs i dette lokalnyt om bl.a.: 

 

• Nye cykelstier i Roskildeomr. 

• Søndags-cykelture, efterår 2019 

• Formiddagscykling, beretninger 

• Holdbeskrivelser 

• Landsmødet 2019 

• Om bladets distribution 
 



 

 

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: Susanne Olsen, Akacievej 14, 4000 Roskilde,tlf.4636 6757,  
Sekretær: Bjarne Johansson, Akacievej 14, 4000 Roskilde,tlf.4636 6757.  
Kasserer: Birthe Buch, Nymarks Vænge 38, 4000 Roskilde,tlf.4675 7430.  
Arne Strøm, Jernbanegade 34A,2th,4000 Roskilde, tlf.4632 8805,  
John Ø. Jensen, Nyvang 13,  4000 Roskilde, tlf 2628 0937 
 

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

 

 

Dette blad udgives på elektronisk form på 

Roskilde-afdelingens hjemmeside og udsendes 

pr. mail (nu med mailtjenesten Mailchimp) ved 

udgivelsen til ca. 84,4 % af ca. 218 husstande 

(primærmedlemmer), som har oplyst mailadresse 

til Cyklistforbundet og som ønsker materiale 

tilsendt. Der trykkes et mindre oplag til 

biblioteket. 

 

Nye medlemmer i Roskildeafdelingen  bydes 

velkommen. 

 
 

 

 

Anlæggelse af cykelstier på 

Krogsholmvej og St. Valbyvej 
  
 

Cykelstien på Krogholmvej skal (for cyklister) 

forbinde Jyllinge og Stenløse, og den ligger i 

Egedal Kommune. Cykelstien langs St. Valbyvej 

forbinder Himmelev og St. Valby i Roskilde 

Kommune.  

 

 
 

Jeg har været ude og se nærmere på, hvordan det 

går med anlæggelsen af de 2 cykelstier, der 

begge går langs landeveje.  

 

Kort fortalt var det mest bemærkelsesværdige, at 

der kun var grus på cykelstien langs St. Valbyvej 

(der kommer asfalt på), hvor stien langs 

Krogholmvej var belagt med asfalt.  Stien langs 

Krogholmvej er tæt på at være færdig. Et 

problem er dog, at der mangler et stykke cykelsti 

på et par hundrede meter ca. 1 km. fra Stenløse. 

Et medlem bosiddende i Jyllinge, har tidligere 

skrevet til mig, at det muligvis skyldes at Egedal 

Kommune har problemer med lodsejerne. Derfor 

skrev jeg den 17. juni til Bo Vesth formand for 

Teknik- og miljøudvalget i Egedal Kommune og 

spurgte ham, om der var problemer med 

lodsejerne. Han svarede, at det er korrekt, at 

kommunen er løbet ind i nogle udfordringer med 

en grundejerforening, men at han regner med, at 

cykelstien er helt færdig sidst på året. 

Cykelstien langs St. Valbyvej har også ”huller”, 

hvor der ikke er anlagt sti endnu, men det er ikke 

særlig lange forløb.  

For begge cykelstier gælder, at de bliver 

dobbeltrettede. Dobbeltrettede cykelstier giver 

nogle trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Det 

skyldes at bilister, der skal køre ud fra en sidevej 

eller skal dreje ned af en sidevej, må huske på, at 

cyklisterne kan krydse deres bane fra både højre 

og venstre. Normalt oplever bilisterne, at 

cyklisterne kun kommer fra en side så, hvis 

bilisten ikke er opmærksom på, at der her er en 

dobbeltrettet cykelsti, kan det være årsag til 

ulykker. I byområder, hvor vejene typisk har 

mange sideveje, vil dobbeltrettede cykelstier 

være et større problem end på landet, hvor der 

typisk kun er få sideveje.  

Det er vigtigt, at vi som aktive cyklister holder 

øje med, hvor godt kommunerne får sikret de 

nye dobbeltrettede cykelstier ikke mindst, hvor 

der er sideveje.  

 

/Bjarne 
 

 

  

Blad- og medlemsstatistik 
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Giv et praj eller tip kommunen 
 

På Roskilde kommunes hjemmeside kan du finde 

"Giv et praj", og på Lejre kommunes 

hjemmeside finder du "Tip kommunen" 

 

Brug dem hvis du vil gøre kommunen 

opmærksom på huller på cykelstien m.m. 

 

I Herslev har der i mange år været en meget smal 

bom tværs over cykelstien, som det var svært at 

komme igennem med en cykel, og en rickshaw 

kunne slet ikke komme igennem. 

 

Så jeg brugte "Tip kommunen" i Lejre, og 

kommunen har sat en stele op.  

Tak til Lejre kommune🚴🚴🚴😄😄😄 

 

En glad cyklist   

    

 
 

 

/Birthe  
 

 

 

 

Hjælp til test af  

Vejdirektoratets app 
 

 
 

På vores 

generalforsamling i 

marts fortalte et 

medlem, at han ikke 

havde haft held med 

at benytte 

Vejdirektoratets app 

til mobiltelefon ”Giv 

et praj”.  

 

 

Han havde derimod gode erfaringer med 

Roskilde Kommunes app, hvor de vej- og  

stiproblemer, han havde indrapporteret, ofte 

hurtigt blev løst. 

 

Jeg har skrevet til Vejdirektoratet for at høre, om 

det kunne skyldes tekniske problemer, at vores 

medlem ikke havde noget ud af sine 

indrapporteringer.  

 

Neel Kallehave-Rolland fra Vejdirektoratet har 

svaret, at der har været store 

opstartsvanskeligheder med ”Giv et Praj”, men 

at problemerne burde være løst nu.  

 

Vi vil dog gerne have testet Vejdirektoratets app 

i praksis. Så oplever du et problem på statsvejene 

(i Roskilde kommune), og er du i besiddelse af 

en smartphone, så indrapporter problemet til 

Vejdirektoratet og følg med i, om problemet 

bliver løst. Giv herefter besked til os på  

roskilde@cyklistforbundet.dk  om, hvad du har 

erfaret. 

 

På forhånd tak! 

 

Du kan installere Vejdirektoratets app på din 

smartphone fra hjemmesiden  

 

www.vejdirektoratet.dk/side/giv-et-praj 

 

 

/Bjarne  

  

http://www.vejdirektoratet.dk/side/giv-et-praj
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Mandag d. 18. marts 2019,  

Byens Hus lokale ”Forsamlingen” 

Stændertorvet 1, Roskilde,  

 

Dagsorden til generalforsamlingen ifølge 

vedtægterne.  

1  Valg af ordstyrer: John 

2  Formandens beretning: Bjarne, godkendt 

3  Kassererens beretning / regnskab: Birthe, 

godkendt 

4  Forslag til afstemning: Intet 

5  Valg til:  

a) Bestyrelsen: Birthe og John genvalgt 

b) Bestyrelsessuppleanter: Jørgen nyvalgt 

c) Revisor: Tina genvalgt  

d) Revisorsuppleant: Birthe Lykke genvalgt 

6  Valg af 2 mulige delegerede til landsmødet  

2019 samt 2 suppleanter. Delegeret: John og 

Mogens. Suppleant: Torsten 

7  Eventuelt: Trafikulykker og registreringer 

+ Tour de France 2021 

Roskilde-afdelingen stod for et lille traktement 

Beretninger og referat: Se hjemmesiden, 

www.cyklistforbundet.dk/roskilde  … Om 

RoskildeAfd. 

 /Bestyrelsen 

 

 

På cykel til køernes forårsfest 
 
 

 
 

Søndag den 14. april var det Økodag 2019, det er 

den dag, hvor man kan få lejlighed til at se Øko-

køerne danse, når de lukkes ud på marken. 

Vi mødtes kl. 10 på Stændertorvet, og cyklede en 

dejlig og flot tur til Møllergården i Hornsherred 

tæt på Kirke Hyllinge. Ved gården parkerede vi 

vores cykler, og havde tid til at se lidt på gården, 

de mange fremmødte mennesker og køerne, som 

stadig stod i staldene, før vi skulle finde en plads 

ved hegnet ind mod den mark, hvor køerne ville 

komme ud. 

Kl. 12 præcis dukkede de første køer op på 

marken. De var tydeligvis glade for at komme ud 

og begyndte ret hurtigt at løbe afsted og danse og 

hoppe på den store mark. Der var rigtig mange 

køer. De blev lukket ud i hold, så vi stod længe 

og nød de dansende køer. 

Efter dansen fandt vi et sted, hvor vi stod og 

spiste vores madpakker. I nærheden var der et 

have- område med en masse hoppekøer, som 

blev flittigt brugt af de mange mindre børn, som 

var til Økodag med deres familie.  

Vi havde også en fin cykeltur hjemad, og vi blev 

enige om, at vi måtte have en lille kaffepause på 

Castillo Del Flora i Gevninge på vejen hjem.   

 

/Susanne             

 

Smuk cykeltur  

til Gundsømagle Sø 
 

Søndag den 20. april var vi på en smuk cykeltur 

over landet til Gundsømagle Sø. 

De medbragte madpakker blev spist i et fugletårn 

ved søen. Vi gik tur på græsengen tæt på tårnet 

og fandt her orkideer (det tror vi nok, det var). 

Vi cyklede videre til et andet fugletårn. Efter en 

tur oppe i tårnet gik vi en rundtur på en sti, der 

fører ud i en rør-skov. Det er en særlig oplevelse 

at gå her, for efter et kort forløb er man omgivet 

af høje rør. Stien, anlagt på små træbroer, deler 

sig og giver sammen med rør-skoven en 

fornemmelse af, at man går i en labyrint.  

Vi så en pudsig fugl, der bor her i rør-skoven – 

en skægmejse.   

På vej ud fra rørskoven så vi meget tydeligt en 

stor snog, der nok havde gemt sig under broen, 

men kom frem, da vi kom gående. Før vi kørte af 

vejen videre mod Kirkerup, fik vi øje på, at der 

var storke i storkereden ikke så langt derfra. Der 

stod to storke i reden, kunne vi tydeligt se i en 

kikkert, der blev fundet frem fra cykeltasken. 

En cykeltur med mange naturoplevelser. 

 

/Bjarne 

Generalforsamlingen 2019 
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På tur  med formiddagsholdene i 

Roskilde, Trekroner og Jyllinge. 
 

 

 
 

Roskilde, Trekroner og Jyllinge har hver et 

formiddagscykelhold, som har cykelture om 

tirsdagen eller torsdagen. 

Turene er i sagens natur tiltænkt og bruges af 

cyklister, som har mulighed for at tage på tur fra 

om formiddagen til hen på eftermiddagen. 
 

Tirsdagsholdet fra Roskilde er det ældste og 

største og har fungeret stabilt og kørt hver uge 

siden 2015. Sæsonen starter midten af marts og 

slutter typisk når vintervejret sætter ind. Turmål 

og turleder besluttes fra gang til gang. Start er kl 

10 fra krukkerne på Hestetorvet i Roskilde. 

Distancen er ca. 30-35 km midt på året, men 

variationer kan forekomme. Mottoet er social 

hygge, oplevelse og ny viden om de mange 

områder og steder, som besøges. Nogle gange 

benyttes tog for at komme til nye egne og 

samtidig overholde den fastsatte nominelle 

cykeldistance. Aktuel indhold fremgår af mail-

baseret annoncering (ved tilmelding til Bjarne på 

b.johan@youmail.dk.  

/John 

  

Tirsdagsholdet fra Jyllinge. Vi er 5 

pensionister fra Jyllingeområdet, der mødes en 

gang om måneden i sommerhalvåret og cykler en 

tur. Vi aftaler dag og rute fra gang til gang. Vi 

mødes kl. 10 bag busstoppestedet ved 

Jyllingecentret, men tidspunktet kan variere alt 

efter hvor langt, vi beslutter at cykle. Vi er for 

det meste hjemme igen omkring kl. 14, men også 

det kan variere. Vi hygger os undervejs og finder 

et godt sted at spise vores medbragte frokost. 

Har du lyst til at cykle med eller høre nærmere, 

så kontakt Tove 30 59 31 46 / tove@4040.dk  

/Tove Krøger 

 

 

 

Torsdagsholdet fra Trekroner. 

Torsdag den 11. april kl. 10 mødte 4 cyklister op  

ved Café Freunde i Trekroner. Før vi cyklede ud 

på det, der skulle blive den første cykeltur med 

formiddagsholdet, der cykler om torsdagen, fik 

vi en kop kaffe på caféen. På caféen aftalte vi 

bl.a., at torsdagsholdet foreløbig cykler hver 14. 

dag, og hvem der skulle være turledere på de 

første ture. 

Den første cykeltur gik til Hvedshøj. Fra højen er 

der udsigt over et stort område. Vejret var flot 

den torsdag, men koldt. 

Herefter har der været cykeltur hver 14 dag. Vi 

mødes altid kl. 10 ved Café Freunde i Trekroner. 

Den sidste måned har flere tilmeldt sig holdet, så 

vi nu er oppe på 9, der får tilsendt en mail, når 

der skal være cykeltur. 

 

Hvis du gerne vil cykle  med på torsdagsholdet 

så skriv til Bjarne på mail:  b.johan@youmail.dk 

 

/Bjarne 

 

Roskildes tirsdag formiddagshold har været 

på cykelture til bl.a. vikingelandsbyen samt 

den nye vikingebro over Store Vejleådal i 

Vestskoven.  
 

  
 

Turene dertil er gået via Fløng, hvor vi stoppede 

på Fløng Møllebakke. Her var engang Danmarks 

ældste vindmølle – en stukmølle fra 1200-tallet. 

Herefter er det gået via Sengeløse og 

Vridsløsemagle til Vestskoven. Først har vi nydt 

udsigten over Porsemosen ved Ole Rømers 

observationssted godt ”gemt” i skoven. Straks 

herefter passerede vi vikingebroen, som vi først 

gik ud til. Turlederen kunne så med sit 

skovkendskab føre holdet videre ad kringlede 

skovveje tilbage til vikingelandsbyen,  

 

 

mailto:b.johan@youmail.dk
mailto:tove@4040.dk
mailto:b.johan@youmail.dk
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hvor der blev holdt frokostpause.  
 

  
 

Efter at været omkring Snubbekorset var der 

eftermiddagskaffe i cafeen i Grennessminde.  

 

 
 

Mulighed for tog tilbage fra Høje Taastrup 

hvilket et par stykker benyttede sig af. Resten 

cyklede hele vejen tilbage. På den måde kan der 

på disse ture ydes og nydes efter behov og 

kræfter. 

/John 

 

 

 

Cykelture 2019-2 (efterår) 

 

Søndage på stribe… de sidste i 2019 

 

 

Cykel Turist Uge i Randers i uge 30. 

 

Åben for alle.   

Husk tilmelding.  

www.cyklistforbundet.dk/ 

Aktuelt/ 

Nyt/Nyt-til-medlemmer 

/CykelTuristUgen-2019 

 

 

 

Dato: Søndag d. 04-08-2019 

Landbomuseet, Lille 
Skensved

 
Vi cykler til Landbomuseet ved Lille 
Skensved, ser udstillingen og holder 
frokostpause der. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Turistbureaet på 
Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

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

Turlængde: Ca. 40 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Pris: Entre til museum 50 kr. 

Web-link: www.lundekrog.net/ 

http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyt-til-medlemmer/CykelTuristUgen-2019
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyt-til-medlemmer/CykelTuristUgen-2019
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyt-til-medlemmer/CykelTuristUgen-2019
http://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyt-til-medlemmer/CykelTuristUgen-2019
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Cykelåret afsluttes med den traditionsrige 

gløggtur… 

Dato: Søndag d. 08-12-2019 

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 Turistbureauet på 
Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 
Susanne 
 24 64 27 09 
roskilde@cyklistforbundet.dk 

Turlængde: Ca. 15 km 

Hastighed: Ca. 10 km/t 

Medbring: Penge til gløgg 

 

 

 

Cyklistforbundet holder som sædvanlig 

landsmøde den sidste weekend i oktober.  

 

Det afholdes skiftende steder i landet for at 

deltagerne derved kan få indblik i forholdene og 

tiltag i forskellige egne og byer. Man får således 

normalt mulighed at for at møde og høre indlæg 

fra lokale aktører fra f.eks. kommunen og andre 

interesseorganisationer – samt naturligvis alle de 

aktive fra de forskellige lokalafdelinger. 

 

Der indgår normalt både cykel- og gåture i løbet 

af  weekenden. Deltagerne får derved mulighed 

for ved selvsyn at få idéer til det fortsatte arbejde 

rundt omkring i de forskellige lokalafdelinger. 

 

Møderne holdes over 2 dage med overnatnings-

mulighed. Førstedagen om lørdagen er kun for 

medlemmer af Cyklistforbundet. Denne dag og 

aften afvikles de mere formelle ting, herunder 

diverse afstemninger og valghandlinger. De 

forud valgte delegerede får alle omkostninger 

dækket, mens øvrige selv må afholde transport 

og evt. overnatning. 

Søndagen er åben for alle. Her vil der typisk 

være forskellige workshops og man vil kunne 

møde forbundets ledelse og aktive fra hele 

landet. 

 

Det endelige program for årets landsmøde 

foreligge i skrivende stund endnu ikke.  

I alle tilfælde (for både lørdag og søndag) skal 

der forud foretages tilmelding til 

hovedforbundet. 

 

Se hovedforbundets hjemmeside www. 

cyklistforbundet.dk eller kontakt sekretariatet for 

nærmere om indhold og vilkår. 

/John 

 

 

 

Du kan online redigere dine medlemsoplysninger 

på www.cyklistforbundet.dk : 

 

Efter log ind vises dit navn. Klik 

navnet/dropdown-pilen. Vælg Rediger profil. 

Medlemsdata kan nu tilføjes eller ændres. 

Password kan/bør ændres til noget personligt. 

 

Specielt vil Cyklistforbundet gerne have din e-

mailadresse for den fortsatte kommunikation 

med dig som medlem - bl.a. i forbindelse med 

udsendelse af et nyt medlemsblad. 

. 

 

Dine abonnementstilmeldinger kan tilføjes eller 

ændres samme sted. 

 

 

 
 

Skriv din mening til Roskildeafdelingen på 

roskilde@cyklistforbundet.dk 

 

Eller Facebook: 

www.facebook.com/groups/roscyklistmedlem 

  

Landsmøde 2019  

i Høje Taastrup 

Dig og medlemskartoteket 

http://www.cyklistforbundet.dk/
mailto:roskilde@cyklistforbundet.dk
http://www.facebook.com/groups/roscyklistmedlem
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    Oversigt over resterende guidede cykelture 2019      

        

 

 

De fulde turbeskrivelser findes bl.a. i dette blad samt på vores hjemmeside 

www.cyklistforbundet.dk/roskilde  

under ”Cykelture og ferier”. 

 

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

Skriv til Bjarne Johansson:  b.johan@youmail.dk . 

  

Bemærk: Grundet GPDR får medlemmer af Roskildeafdelingen trods oplyst e-mailadresse 

til medlemskartoteket ikke længere automatisk denne påmindelse. 

 
Bemærk: Der findes også 3 såkaldte formiddags cykelhold. Læs mere om disse inde i 

bladet. 

 

 

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

gerne tilknyttet Roskilde ☺ 

Søndag 04.08.2019 10:00 – 15:00 Landbomuseet, Lille Skensved 40 15 – 18 Kurt 29 36 09 78 

Søndag 08.12.2019 13:00 – 16:00 Gløggtur 15 10 Susanne 24 64 27 09 

Søndag 04.08.2019 10:00 – 
15:00 

Landbomuseet, Lille 
Skensved 

40 15 – 18 Kurt 29 36 09 78 

Søndag 08.12.2019 13:00 – 
16:00 

Gløggtur 15 10 Susanne 24 64 27 09 

UGEDAG DATO TIDSPUNKT TURMÅL TURLÆNGDE HASTIGHED TURLEDER TELEFON WEB-LINK 

 
 

  

www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/gundsoemagle-
soe 

www.vikingebro.dk  

www.kattingelandsby.dk/kattinge/historie.html 

  

www.stadsarkivet.ltk.dk/fuglevad-moelle 

  

www.visitroskilde.dk/panoramaruten-27km-gdk1091701 

  

  

www.grevemuseum.dk/ 

Søndag 04.08.2019 10:00 – 
15:00 

Landbomuseet, Lille 
Skensved 

40 15 – 18 Kurt 29 36 09 78   

Søndag 08.12.2019 13:00 – 
16:00 

Gløggtur 15 10 Susanne 24 64 27 09   

http://www.cyklistforbundet.dk/roskilde
mailto:b.johan@youmail.dk
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/Vaelg-medlemstype
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/gundsoemagle-soe
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/gundsoemagle-soe
http://www.vikingebro.dk/
http://www.kattingelandsby.dk/kattinge/historie.html
http://www.stadsarkivet.ltk.dk/fuglevad-moelle
http://www.visitroskilde.dk/panoramaruten-27km-gdk1091701
http://www.grevemuseum.dk/

