
 
             

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…Cykelparkering, Trekroner 
 

 

 

 

…Trafikmøder med kommunen 
 

                 

 

 

 

 

 

Roskilde, mange trafikale tiltag, 

arrangementer og cykelture… 

 

      40 år    40 år   

         R O S K I L D E 

 

 
 

 

… cykling, en ren fornøjelse 
 

     

 

 

Lokalt nyt fra Cyklistforbundets Roskildeafd. 

redigeret af:  John Ø. Jensen 

Læs i dette lokalnyt om bl.a.: 

 

• Søndags-cykelture 2020 

• Generalforsamling 

• 40 års jubilæum 

• Trafikmøde med 

kommunen 

• Cykel-P, Trekroner 

• Cykeladfærd 

• Facebook og hjemmeside 

 



 

 

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.2395 8867.  
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 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. 

 
 

 

 

Cyklist adfærd 
 
Cyklister bliver ofte bebrejdet for at tage alt for 

let på færdselsreglerne i trafikken. 

Mange overholder reglerne, men de fleste af os 

ser ofte, at cyklister bryder reglerne.  

 

Og hvad så? 

 

Ja nogen tror, at de mange uheld, cyklister er ude 

for i trafikken, er selvforskyldt. Det er der bare 

ikke noget, der tyder på. De cyklister, der bryder 

reglerne, er ikke dem, der kommer ud for uheld. 

Det er i hvert fald ikke det generelle billede. 

Men hvis antagelsen, af at cyklisterne selv er 

skyld i uheldene, er udbredt i offentligheden, er 

viljen hos politikerne til at gøre noget for at 

forhindre uheldene måske mindre.  

Så det værste ved dårlig cyklistadfærd er 

muligvis ikke, at lovbryderne selv kommer til 

skade, men at fokus fjernes fra de reelle farer. 

Kampagner er nok det bedste bud på at ændre 

trafikant adfærd generelt. Vi kender alle 

kampagnerne rettet mod bilister for at køre for 

stærkt og køre alkoholpåvirket. De kampagner 

virker. Men det er også dyre kampagner, som 

oftest finansieres af Rådet For Sikker Trafik. 

Rådet har ikke valgt at prioritere kampagner for 

at forbedre cyklist adfærd i samme omfang. 

Hvordan får vi alle cyklister til at overholde 

reglerne? 

 

Cyklistforbundet har arbejdet med opgaven, 

siden oldefar var ung (omtrent), men ikke med 

den helt store succes. 

 

Har du forslag til, hvordan Cyklistforbundet 

m.fl. kan få større succes med, at få alle 

cyklisterne til at overholde reglerne, så skriv et 

opslag på vores Facebook side 

www.facebook.com/groups/roscyklistmedlem  

 

/Bjarne 
 

Generalforsamling 2020, 

Cyklistforbundets Roskildeafd. 
 

Mandag d. 16. marts 2020 kl. 19:30 i Byens Hus, 

lokalet Forsamlingen, Stændertorvet 1, Roskilde,  

Dagsorden til den 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. 9. marts 2020,                                                

e-mail: roskilde@cyklistforbundet.dk  

5 Valg til: 

a) Bestyrelsen 

b) Bestyrelsessuppleanter                                                                                                                     

c) Revisor 

d) Revisorsuppleant  

6 Valg af 2 delegerede til landsmødet 2020 samt 

2 suppleanter  

7 Eventuelt  

Roskilde afdeling byder på kaffe/te og kage 

/Bestyrelsen  

Blad- og medlemsstatistik 

http://www.facebook.com/groups/roscyklistmedlem
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Indbydelse til reception 

 

I 

anledning af vores 40 års jubilæum i 

Cyklistforbundet, Roskilde afdeling 

vil vi hermed invitere til reception: 

 

Onsdag den 27. maj 2020 fra kl. 16 - 18 

I Byens Hus i Roskilde 

Stændertorvet 1 

(det præcise lokale kan senere ses på vores 

hjemmeside samt på Facebook) 

 

Mange cykelhilsener fra 

bestyrelsen og aktive i Roskilde afdeling 

 

 

Cykelparkeringer ved 

Trekroner station 
 

       

Der mangler cykelparkeringspladser på 

Trekroner Station,  og Cyklistforbundet går ind 

for, at det skal være nemt at kombinere cykling 

og offentlig transport.  

Derfor vil Cyklistforbundet opfordre Roskilde 

Kommune til at anlægge flere tognære 

cykelparkeringspladser på Trekroner Station. 

/Birthe  

 

 

Roskildeafdelingen vil i marts holde det faste 

årlige møde med kommunens trafikafdeling. Der 

bliver i passende tid forud herfor sendt en liste af 

interesse for cyklister over forhold, som ønskes 

debatteret og besvaret. Mere herom i næste 

bladudgivelse. 
 

Facebook & hjemmeside 

 Cyklistforbundet i Roskilde driver 2 

Facebook-sider/grupper: Den ene er offentlig og 

er åben for alle, den anden er en lukket gruppe 

forbeholdt medlemmer. Du kan anmode 

administrator om adgang.  

 

Benyt dem for emner vedrørende cyklist- og 

miljøsagen. Skab debat.  

 

I medlemsgruppen kan medlemmerne selv 

oprette indlæg samt kommentere på disse.  

I den åbne/offentlige gruppe kan oplæg oprettes 

af alle, men vil først blive vist efter godkendelse 

af administrator. Alle vil umiddelbart kunne 

besvare og kommentere på eksisterende indlæg – 

uden forudgående godkendelse. 

 

www.facebook.com/Cyklistforbundet-Roskilde-

376112336080771/ 

 

www.facebook.com/groups/Roscyklistmedlem 

 

  
 

På afdelingens hjemmeside 

www.cyklistforbundet.dk/roskilde finder du 

informationsmateriale af mere statisk art  - sådan 

at forstå, at der her ikke er mulighed for debatter 

og lignende. For dette henvises til Facebook. 

Hjemmesiden er p.t. under omstrukturering. Vi 

hører gerne hvordan siden opleves og bruges: 

web.dcf.rosk@gmail.com 

/John 

40 års jubilæum , reception 

Trafikmøde med kommunen 

http://www.facebook.com/Cyklistforbundet-Roskilde-376112336080771/
http://www.facebook.com/Cyklistforbundet-Roskilde-376112336080771/
http://www.facebook.com/groups/Roscyklistmedlem
http://www.cyklistforbundet.dk/roskilde
mailto:web.dcf.rosk@gmail.com
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Roskildeafds. cykelture 2020 
 

Dato: Søndag d. 26-04-2020 

Lejre

 
Vi cykler til Lejre, ser på landskabet og de 

historiske steder.  Stopper ved bageren i 

Lejre, hvor der kan købes kaffe og kage. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Birthe 

 23 95 88 67 

Turlængde: Ca. 30 km 

Hastighed: Ca. 10 – 15 km/t 

Medbring: Madpakke og drikkevarer 

Bemærk: Evt. penge til kaffe og kage 
 

 

Dato: Søndag d. 03-05-2020 

Boserup Skov

 
Vi cykler til Boserup Skov og videre 

gennem skoven med de nyudsprungne 

træer. Vi spiser den medbragte mad ved 

Fjorden. På vejen hjem cykler vi forbi 

fugletårnet ved Kattinge Sø. 

Tidspunkt: 10:00 – 13:30 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Susanne Olsen 

 24 64 27 09 

susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 15 km 

Hastighed: Ca. 10 – 15 km/t 

Medbring: Mad og drikke 
 

 

Dato: Søndag d. 10-05-2020 

Tadre Mølle

 
Vi cykler til Tadre Mølle, går trampestien 

rundt og ser det flotte område. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:30 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Birthe 

 23 95 88 67 

Turlængde: Ca. 45 km 

Hastighed: Ca. 10 – 15 km/t 

Medbring: Madpakke og drikkevarer 

Bemærk: Evt. penge til kaffe og kage 
 

 

Dato: Søndag d. 17-05-2020 

Solopgangen over Campuslandet

 
Vi ser Solopgangen ved Trekroner og 

følger bi-vejen, Campusstien. Undervejs 

ser vi måske storken. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 



Cyklistforbundet, Rømersgade 5, 1362  København K 

 

 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: John 

 26 28 09 37 

web.dcf.rosk@gmail.com 

Turlængde: Ca. 35 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Web-link: sn.dk/Roskilde/Laenge-

ventet-cykelsti-

indviet/artikel/879518 
 

 

Dato: Søndag d. 24-05-2020 

Landbomuseet Lundekrog

 
Vi cykler til landbomuseet ved Lille 

Skensved, og holder frokostpause der. 

Udstillingen kan evt. ses. 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Kurt 

 29 36 09 78 

kurt.taastrup@gmail.com 

Turlængde: Ca. 40 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Mad og drikke, evt. penge 

til entre 

Web-link: www.lundekrog.net/ 
 

 

 

Der er CykelTuristUge i uge 30.  

 

I år afholdes det i Svendborg og 

omegn. 

 

www.cyklistforbundet.dk/om-os/det-laver-

vi/cykelturistugen/svendborg-2020/ 
 

 

 

 

Dato: Søndag d. 07-06-2020 

Mosehuset i Dyndet

 
Vi cykler sydpå til Dyndet ved Borup. 

Undervejs ser vi rhododendron ved 

Svenstrup Gods, og vi besøger Mosehuset 

med de gode pandekager. 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Benny 

 61 33 32 80 

bennybrostrupandersen2 

@gmail.com 

Turlængde: Ca. 60 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 
 

 

Dato: Søndag d. 14-06-2020 

Fjordstien, Holbæk

 
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 Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Bjarne Johansson 

 46 36 57 67  

(ikke til SMS) 

b.johan@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 40 km 

http://www.cyklistforbundet.dk/om-os/det-laver-vi/cykelturistugen/svendborg-2020/
http://www.cyklistforbundet.dk/om-os/det-laver-vi/cykelturistugen/svendborg-2020/


Cyklistforbundet, Rømersgade 5, 1362  København K 

 

 

Hastighed: Ca. 15 – 20 km/t 

Medbring: Mad og drikke, penge til 

cafe besøg, rejsekort eller 

lignende til toget 
 

 

Dato: Tirsdag d. 16-06-2020 

Grilltur til Boserup

 
Vi cykler til Boserup og håber at kunne 

sidde på stranden og  nyde grillmad med 

udsigt over fjorden, næsten ved 

midsommer. 

Tidspunkt: 17:30 – 21:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Benny 

 62 33 32 80 

bennybrostrupandersen2 

@gmail.com 

Turlængde: Ca. 15 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Grillmad og drikke 

Bemærk: Vi sørger for kul og 

optænding 

Tilmelding: Senest søndag 14. juni 
 

Dato: Søndag d. 21-06-2020 

Mosede Fort

 
Vi cykler til Mosede Fort, og holder 

frokostpause der. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Kurt 

 29 36 09 78 

kurt.taastrup@gmail.com 

Turlængde: Ca. 35 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Mad og  drikke 

Web-link: www.mosedefort.dk 
 

Dato: Søndag d. 28-06-2020 

Badedag i sølandet ved Roskilde

 
Vi cykler en tur i og omkring sø- og 

vandlandet ved Roskilde. Undervejs vil 

der være bademulighed i en himmelsk sø. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: John 

 26 28 09 37 

web.dcf.rosk@gmail.com 

Turlængde: Ca. 30 km 

Hastighed: Ca. 12 – 16 km/t 

Medbring: Badetøj 

Web-link: www.visitroskilde.dk/roskil

de/fjord-og-

natur/sommer/strande-og-

badesoer-0 
 

 

Dato: Søndag d. 16-08-2020 

Bognæs og Herslev Bryghus

 
Vi cykler til skoven på halvøen Bognæs. 

Skoven har et rigt dyreliv, bl.a. ser man tit 

havørne. Fra Bognæs cykler vi til Herslev 

og spiser frokost på bryghuset. 
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Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

Mødested: Ved Turistbureauet på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Bjarne Johansson 

 46 36 57 67 

  (ikke til SMS) 

b.johan@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 20 km 

Hastighed: Ca. 15 km/t 

Medbring: Kaffe, evt. kikkert og penge 

til frokost på Herslev 

Bryghus 
 

 

Dato: Søndag d. 06-12-2020 

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 

Turleder: Susanne Olsen 

 24 64 27 09 

susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 15 km 

Hastighed: Ca. 10 – 15 km/t 
 

/Turlederne/John 

 

 

 

  
 

Roskilde, Trekroner og Jyllinge har hver et 

formiddagscykelhold, som har cykelture på 

forskellige hverdage. 

Turene er i sagens natur tiltænkt og bruges af 

cyklister, som har mulighed for at tage på tur på 

hverdage fra om formiddagen til hen på 

eftermiddagen. 

 

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. Aktuelt indhold 

fremgår af ugentlige annonceringer ved 

tilmelding til Bjarne på b.johan@youmail.dk.  

 
 

Tirsdagsholdet fra Roskilde 

Hør nærmere fra John web.dcf.rosk@gmail.com 

eller Bjarne b.johan@youmail.dk 

Formiddagsholdet fra Jyllinge. Har du lyst til 

at cykle med eller høre nærmere, så kontakt 

Tove 30 59 31 46 / tove@4040.dk  

Torsdagsholdet fra Trekroner. 

Hvis du gerne vil cykle  med på torsdagsholdet 

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

 

Hvis du ønsker at blive påmindet pr. mail forud 

for turerene: Skriv til Bjarne, 

b.johan@youmail.dk  

                    

 

  

    

På tur med formiddagsholdene i 

Roskilde, Trekroner og Jyllinge. 

mailto:b.johan@youmail.dk
mailto:web.dcf.rosk@gmail.com
mailto:b.johan@youmail.dk
mailto:tove@4040.dk
mailto:b.johan@youmail.dk
mailto:b.johan@youmail.dk
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Guidede cykelture 2020 
 

 

 

Alle ture starter ved Turistinformationen, Stændertorvet Roskilde. 

Arrangør: Cyklistforbundet, Roskilde afdeling 

 

Detaljer: Se dette blad samt hjemmesiden:  

www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/lokalafdelinger/roskilde/guidede-ture/ 

 
 

 

                    

Jubilæumscykeltur onsdag den 27. maj for Roskilde afdelings 3 formiddagshold. 

 

Fælles formiddagscykeltur for de 3 formiddagshold i anledning af Roskilde afdelings 40-års jubilæum.  

Deltagerne mødes på Hestetorvet ved Krukkerne kl. 10:00. Turen er endnu ikke planlagt i detaljer, men 

senere vil der kunne læses nærmere om turen på vores hjemmeside samt på Facebook.  

Alle er velkomne til at deltage i turen. 

 

 

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

gerne tilknyttet Roskilde ☺ 

              40 års jubilæum, cykeltur         

http://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/lokalafdelinger/roskilde/guidede-ture/
http://www.cyklistforbundet.dk/Medlemsfordele/Medlemskab/Vaelg-medlemstype

