
Formandsberetning for Cyklistforbundet Roskilde afdeling 

for perioden 18.03.2019 – 17.08.2020 

Medlemsmøder og bestyrelse  

Vi har afholdt 12 medlemsmøder i perioden. 

På det første medlemsmøde efter generalforsamlingen afholdt 29.4.2019 

konstituerede bestyrelsen sig på følgende vis: 

Formand: Susanne 

Kasserer: Birthe 

Sekretær: Bjarne 

Redaktør af Lokalnyt: John 

PR: Bjarne 

Webmaster: John  

Arne er også i bestyrelsen og finder altid de steder, som vi kommer til at tale om på 

vores møder, frem på computeren, så vi der kan se problemerne, næsten som var vi 

på det fysiske sted. Arne har også styr på at finde ud af teknikken, når vi skal afholde 

vores billedforedrag. 

Torsten, der ikke er medlem af bestyrelsen men aktiv i afdelingen gennem mange år, 

er ivrig redaktør af vores 2 lokale Facebook- sider.  

På sidste generalforsamling fik vi Jørgen ind som suppleant, i flere år har vi ikke haft 

nogen suppleanter. Det var rigtig godt, Jørgen har flittigt deltaget i medlemsmøderne 

og bidraget til at skrive artikler til vores Lokalnyt samt deltage i møder mm.  

Mogens var også mødt op til sidste generalforsamling og har også siden da været 

meget flittig til at komme til vores medlemsmøder. Mogens var delegeret på sidste 

landsmøde og har også været flittig til at skrive til vores blad, give gode råd f.eks. i 

forhold til vores forslag til ændrede vedtægter samt ydet anden deltagelse i vores 

arbejde. 

Program  

På medlemsmødet i april aftalte vi at tage følgende emner op på møderne frem til 

næste generalforsamling:  

Program for 2019 

 

Store cykeldag – Panoramaruten: Maj 

Brostenene på Stændertorvet: Maj og september 



Hjemmesiden og Lokalnyt: Juni 

Vores formiddagshold: August 

Trafikplan og konference: August 

Landsmøde forberedelse: August og oktober 

Billedforedrag: August og november 

Vi kan cykle – kampagnen (afholdes i maj måned): September og februar 

Vores Facebook sider: Oktober 

Cykelture 2020: Oktober 

Møde med Veje og Grønne Områder: November, december og januar 

40 års Jubilæum (27. maj): Januar  

Vi Cykler Til Arbejde 2020: Februar 

Bestyrelsen har arbejdet med emnerne i programmet, men bestyrelsen har også̊ 

arbejdet med andre emner i den forløbne periode.  

Vi udsender efter hvert medlemsmøde et referat, hvor man kan følge vores arbejde. 

Er du medlem af afdelingen i Roskilde, kan du få referaterne tilsendt pr. mail.  

Kontaktperson i hovedbestyrelsen  

Trine Kvist Willumsen, der er suppleant i hovedbestyrelsen og i afdelingen 

SygKlister, er blevet vores nye kontaktperson. 

Vores kontaktperson frem til landsmødet var Jeppe Lauritsen. 

Friluftsrådet  

Peter Krarup, som har været aktiv i vores afdeling gennem flere år, repræsenterer 

Cyklistforbundet Roskilde afdeling i Friluftsrådet.  

Trafikplan og konference 

Bjarne har udarbejdet et oplæg til et arrangement for politikere i Roskilde om ”bilfri 

bymidte i Roskilde”. Et flertal i bestyrelsen støttede oplægget. Jens E. Pedersen 

(tidligere direktør i Cyklistforbundet) blev inviteret til at være oplægsholder. Vi har 

ikke i Roskilde Afdeling taget stilling til en bilfri bymidte, men vi tænkte, at 

arrangementet kunne give os et godt grundlag for at vurdere, om en bilfri bymidte i 

Roskilde vil være en god ide. Jens takkede ja til at være oplægsholder. 

Arrangementet blev bestemt til at skulle afholdes i Byens Hus den 12. marts, og 

byrådsmedlemmerne blev inviteret. 7 politikere tilkendegav, at de ville komme, og vi 

fik færdigplanlagt mødet. Desværre måtte vi aflyse mødet pga. Corona. Bjarne har 

efterfølgende skrevet et opslag om bilfri bymidte på vores åbne Facebook side. De 7 

politikere og Jens har fået en opfordring til at deltage i en debat om emnet på siden. 



Bjarne mener ikke, der kommer gang i nogen debat her, måske kan det ændres 

når/hvis vi får afholdt arrangementet med politikerne. Lad os håbe, det snart kan lade 

sig gøre på corona forsvarlig vis, så Jens E. Pedersens store arbejde med 

planlægningen af oplæg og Bjarnes arbejde med planlægning af arrangementet kan 

blive brugt.  

Møde med Veje og Grønne Områder  

Hvert år holder vi et møde med Veje og Grønne Områder (Roskilde kommunes 

afdeling for trafik mv. forkortet VGO). Vi sender før mødet en liste med spørgsmål 

til vores kontaktperson i VGO vedrørende forskellige vej- og stiforhold. 

Spørgsmålene fungerer som en slags dagsorden for mødet. I år holdt vi mødet den 5. 

marts. John, Birthe, Jørgen, Bjarne og Susanne deltog i mødet. Der var 3 deltagere fra 

Kommunen med til mødet.  

Både spørgsmål og svar (referat) kan læses på vores hjemmeside under fanebladet 

Trafikpolitik.  

Før vores møde med Veje og Grønne Områder havde vi i løbet af vintermånederne 

udarbejdet nogle spørgsmål, som vi sendte til Morten Heegård i VGO inden mødet. 

Morten ser på vores spørgsmål, videresender nogle spørgsmål til andre medarbejdere, 

og tager ud og ser på nogle af stederne før vores møde.  

Vi havde delt vores spørgsmål lidt ind i emner: 

Kommunens planer for det næste år for cyklister, opfølgning på sidste års spørgsmål, 

belægning på cykelstier, kantstens op- og nedkørsler, vand på cykelstierne, 

cykelparkering, utrygge steder, rundkørsler, til højre for rødt for cyklister og 

cykelåret 2021. 

Nogle af de svar vi fik var: 

Det forventes at supercykelstien fra Jyllinge til Stenløse Station indvies d. 1. 

september. Arbejdet på Københavnsvej (Supercykelsti) vil blive i etaper, her i 2020 

vil 1. etape fra Østre Ringvej og østpå gå i gang, den inderste strækning vil blive 

etableret i 2021 og 2022, den samlede rute helt til Københavns Rådhusplads 

forventes indviet i 2023. Anlægsarbejdet på Universitetsstien skulle være færdigt i 

slutningen af september. 

Vi spurgte til normer for stejlhed og højde på kantstens op- og nedkørsler, der er 

ingen normer for det, der kan være forhold omkring afvanding, der gør at en rampe 



udføres relativt stejl, men vi må gerne melde konkrete ramper ind på givetpraj, så vil 

der blive set på dem. 

Kommunen er klar over problemer med lunker på cykelstier, hvor der står vand i 

længere tid efter regnvejr, der arbejdes på løsning af problemerne. 

Kommunen har noteret et forslag vi kom med omkring overdækkede 

cykelparkeringer ved Rådhuset, Byens Hus og Biblioteket. Det vil indgå i en 

kommende prioritering af midler til cykelparkering. 

Ved Helligkorsvejs rundkørslen er der blevet etableret bump på alle veje, og det har 

givet markant færre konflikter imellem cyklister og bilister, viser en videoregistrering 

i februar 2020 i forhold til februar 2019. 

Ved den nye rundkørsel i Svogerslev på Lindenborgvej vil der blive udført mindre 

justeringer i afmærkning og skiltning mv. 

Til højre for rødt for cyklister muligheden er blevet etableret i en række nye kryds. 

John deltog i kommunens indvielse af de nye til højre for rødt kryds. Der var en fin 

artikel i Roskilde Avis herom. 

Brostenene på Stændertorvet 

Susanne og Bjarne har optaget en lille film, hvor man kan se, hvordan flødekager fra 

bageren ser ud efter en cykeltur hen over brostenene. Filmen var tænkt til at lægges 

på vores åbne Facebook side. Den er desværre endnu ikke blevet helt færdig. John 

har hørt fra Køge Afdeling, at de har lignende problemer med brostensbelægning. 

Måske kunne vi lære af hinandens erfaringer. Vi har henvendt os til kommunen, for 

at høre, om der kan lægges et spor af flade brosten for cyklisterne. Vi har fået det 

svar, at stenene er støbt i beton på en betonplade, så det er desværre en større opgave 

at udskifte brostenene og ikke noget der er med i nogen planer nu.  

Vej- og stiforhold i øvrigt  

Vi gør i vores blad Lokalnyt ofte opmærksom på den gode mulighed ”Giv et praj”, 

der er i Roskilde, for at melde huller på cykelstien m.m. Birthe er meget flittig til at 

melde forskellige problemsteder ind samt holde øje med om kommunen husker at 

fjerne kantsten, når der er vejrenoveringer i gang. Det bliver ordnet i langt de fleste 

tilfælde hurtigt efter prajet er givet, så vi husker altid at rose kommunen for den gode 

app, og Birthe for hendes vedholdende indrapportering. 

Vejdirektoratets app kan findes på www.vejdirektoratet.dk/side/giv-et-praj. Der har 

været nogle opstartsvanskeligheder med app’en. Bjarne har talt med Vejdirektoratet 

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


og fået at vide, at vanskelighederne skulle være overstået nu. Men Arne i bestyrelsen 

har indenfor den senere tid oplevet at indrapportere et problem, som han ikke 

efterfølgende har fået nogen tilbagemelding på, så det kunne tyde på, der stadig er 

problemer. 

 
Birthe har brugt Lejre kommunes hjemmeside "Tip kommunen", den har Birthe haft 

gode erfaringer med. 

 

Udover disse muligheder, hvor medlemmerne selv via apps gør kommuner og 

Vejdirektoratet opmærksomme på oplevede problemsteder for cyklister, har vi også 

modtaget en del mails fra medlemmer. Disse henvendelser ser vi på og formidler dem 

videre. Vi har i år prøvet at samle flere henvendelser sammen i emner som f.eks. 

kantstensopkørsler og vand på cykelstien, som vi så har taget med på vores møde 

med Veje og Grønne Områder. 

Lokalnyt  

Vi har udgivet 4 numre af Lokalnyt siden sidste generalforsamling, det er nummer 1, 

2 og 3 i 2019 og nummer 1 i 2020. Nummer 2 vil snart udkomme. John har redigeret 

alle bladene på fineste vis med tekst og fotos i en flot opsætning. Lokalnyt udgives 

digitalt til alle de medlemmer, der har opgivet en mailadresse, de får tilsendt en 

besked, (en mail med et link) når en ny udgave af Lokalnyt kan downloades fra vores 

hjemmeside. Lokalnyt er også̊ blevet trykt i et mindre antal eksemplarer. En del af de 

trykte blade bliver lagt på bibliotekerne, andre lægges frem ved forskellige 

arrangementer. I budgettet for 2020 har vi ikke fået tildelt penge til trykning af 

Lokalnyt, så det vil ikke længere blive trykt i papirform med mindre, der skulle vise 

sig en anden mulighed for at få udgiften til trykning dækket. Vi har på sidste 

medlemsmøde drøftet muligheden af at udgive nyhedsbreve i stedet for et blad, når vi 

ikke længere trykker i papirform. Et nyhedsbrev vil være mere læsbart på mobiler 

end bladformatet. Mange læser i dag informationer på mobilen. Desuden vil 

Nyhedsbrevet ikke være afhængigt af at skulle fylde et vist antal sider. John vil 

udarbejde et prøveeksemplar af et Nyhedsbrev, så vi kan tage stilling til, om vi skal 

gå over til at udgive Nyhedsbreve. 

Hjemmesiden  

John redigerer afdelingens hjemmeside. Cyklistforbundet har fået ny hjemmeside, 

den er bygget op på programmet Umbraco. Data fra den gamle lokale hjemmeside, 

som er op til 2 år gamle er blevet overført til den nye side. Data ældre end 2 år skal 

kunne hentes senere. John har sikret sig en pdf fil af afdelingens ”gamle” 

hjemmeside. Det vil sandsynligvis blive nemmere at lægge data ind på den nye 

hjemmeside og opsætningen af den nye hjemmeside er tilpasset så den nemt kan ses 



på en smartphone. Den nye hjemmeside var et punkt på Seminaret for formænd og 

webredaktører i marts i Odense. Her blev der forklaret om hjemmesiden, stillet en del 

spørgsmål samt givet gode råd og forslag til forbedringer. Vi ser frem til, at 

udfordringer omkring den nye hjemmeside bliver løst, så hjemmesiden lever op til 

vores forventninger. 

Vi har talt om, at få en ny tegning til forsiden. Bjarne har foreslået det gamle rådhus 

på Stændertorvet som motiv til tegningen. Vores tegner Pernille har takket nej til 

denne opgave. Mogens har foreslået en anden tegner til den opgave, han har sagt ja til 

at høre nærmere om opgaven.  

Facebook  

Torsten er redaktør/bestyrer af Roskilde afdelings 2 Facebook sider.  

Den ene side er åben så alle kan læse, hvad der står, og kommentere på de indlæg, de 

læser. Alle udefra kan også få deres indlæg slået op ved at sende dem til Torsten. 

Torsten fungerer så som filter for upassende indlæg. Egentlige indlæg kan 

medlemmer af bestyrelsen nu slå op. Før var det kun Torsten, der kunne opslå 

indlæg.  

Den anden FB side er en lukket gruppe kun for medlemmer af Cyklistforbundet 

Roskilde afdeling, hvor medlemmerne både kan læse, kommentere og selv slå̊ indlæg 

op. 

Vi har i budgettet for 2020 også afsat penge til at booste. 

GDPR 

Diskussionen om GDPR i cyklistforbundet og i vores afdeling fortsatte lidt tid efter 

sidste generalforsamling. Efter nogle måneder enedes vi i bestyrelsen om, at Bjarne 

på bestyrelsen vegne skulle sende et bilag til sekretariatet med en beskrivelse af en 

fremgangsmåde, Roskilde Afdeling kan følge i forbindelse med udsendelse af mail til 

alle de medlemmer af Roskilde afdeling, vi kan få en mailadresse på fra sekretariatet. 

Vi fik fra vicedirektøren i Cyklistforbundet besked tilbage om, at sekretariatet er 

indforstået med den beskrevne fremgangsmåde og finder, at den lever op til reglerne 

om håndtering af persondata. I afdelingen aftalte vi, at når der udsendes mail til 

denne gruppe (alle medlemmer) så er det kun Bjarne, der udsender mailen. Til 

udsendelsen benyttes mailtjenesten Mailchimp. 

  



Tour de France 

På sidste generalforsamling havde vi dette emne oppe under eventuelt. Der var 

forskellige meninger og holdninger til om Roskilde Afdeling skal deltage i aktiviteter 

i forbindelse med Tour de France. Der blev nævnt forskellige forslag til, hvilke 

aktiviteter, der kunne deltages i.  

På vores medlemsmøde i maj 2019 blev Roskilde afdelings medvirken til aktiviteter i 

forbindelse med Tour de France samt afdelingens deltagelse i et forberedende arbejde 

af aktiviteter diskuteret. Efter diskussionen blev emnet sat til afstemning. 1 stemte 

for, 2 stemte imod og 1 stemte hverken for eller imod. Dermed var der et flertal imod 

at Roskilde Afdeling medvirker til aktiviteter og forberedende arbejde i forbindelse 

med Tour de France. 

Corona 

Nedlukningen gjorde at vi ikke holdt generalforsamlingen d. 16. marts og 

medlemsmødet i april måned. Der var også en pause i cykelturene, både 

formiddagsturene på de tre hold og søndagsturene. I maj og juni måned har vi holdt 

medlemsmøde privat. Fra august måned bruger vi igen Byens Hus til at holde vores 

møder i, her i august starter vi med at holde den udsatte generalforsamling d. 17. 

august. 

Formiddagsholdene  

Vores 3 formiddagshold, tirsdagsholdet, Jyllingeholdet og torsdagsholdet er alle 

vokset i forhold til antal deltagere. Tirsdagsholdet mødes hver tirsdag kl. 10 på 

Hestetorvet, torsdagsholdet hver anden torsdag kl. 10 i Trekroner og Jyllingeholdet 

mødes ved Jyllingecenteret hver 14. dag på skiftende ugedage (i sommerperioden har 

det været om torsdagen). 

Vi har informeret i vores Lokalnyt om formiddagsholdene, og vi har haft en god 

artikel med et flot foto på forsiden af 60 Plus tillægget til Roskilde Avis i uge 8 2020. 

Denne artikel gav mange nye deltagere.  

Vi blev nødt til at holde pause med cykelturene pga. Coronaen i marts/april. Da vi 

igen åbnede for turene, var det med tilmelding og højst 10 deltagere og en række 

regler. Antal deltagere er nu ikke begrænset længere.  

  



Landsmødet 2019  

I slutningen af oktober var John, Mogens og Torsten til landsmøde. 

Uddrag af Johns artikel i Lokalnyt nr. 3, 2019: 

Cyklistforbundets landsmøde 2019 på hotel Quality i Høje Taastrup 

Cyklistforbundet holdt som sædvanligt landsmøde den sidste weekend i oktober. 

Roskildeafdelingen deltog med 2 delegerede samt med et menigt medlem uden 

stemmeret. Her var der bl.a. debat og afstemning om arbejdsprogrammet, som er det 

arbejdsgrundlag, som hovedbestyrelsen skal arbejde efter i det kommende år. Der var 

fremsat 7 emneområder, som der skulle stemmes om: Formanden Jette Gotsche 

fremlagde forskriftsmæssigt sin beretning. Det samme gjorde vicedirektør Trine 

Stjernø med regnskabet.  

Lørdag var der festaften med besøg af den legendariske cykelbogs-skribent, Heino 

Døygaard samt uddeling af ”Årets Cykeldynamo” til én, som har gjort en særlig 

indsats. Denne gang Jens Fabricius Hansen for Hvidkilde-projektet ved Svendborg. 

Aftenens musiske indslag var på fornemmeste vis af cellisten, Ida Riegels, som med 

sin hjemmebyggede cello har cyklet flere koncertture med celloen som en del af 

bagagen. Bl.a. i Bachs Fodspor i Tyskland, hele Rhin-ruten fra dens udspring i 

Schweitz til udløbet i Holland samt fra København til Skagen. Undervejs flotte 

koncerter inden- og udendørs (ad hoc) i naturen for dyr og mennesker. Meget 

inspirerende hvor klassisk musik sammen med cyklingen gik op i en højere enhed.  

 

Søndag morgen var der udbudt 2 cykelture i nærområdet. Begge hold var først 

omkring et nyt cykelbaneanlæg nær Høje Taastrup station. Dernæst cyklede holdene 

til henholdsvis bebyggelsen Nærheden ved Hedehusene samt til Sengeløseområdet.  

 

Om eftermiddagen var der paneldebat mellem og med Tænk, Novia og DSB om 

trafiktiltag vedr. samordning cykling - offentlig transport. 

Kampagner  

Vi Cykler Til Arbejde 

I april 2019 var 8 aktive cyklister, de fleste deltagere fra tirsdagsformiddagsholdet  

tidligt oppe for at dele morgenbrød og bananer samt info om VCTA ud til cyklister, 

der kom forbi Stændertorvet og Algade.  

I starten af 2020 blev vi enige om at holde en pause med at deltage aktivt i VCTA. Vi 

har i flere år haft morgenbrød- og info uddeling før kampagnestart. I 2020 blev 



kampagnen udskudt pga. Corona, så den skal i år afholdes i september måned. 

 

Store Cykeldag 

I juni 2019 var Birthe og Susanne turledere på Panoramaruten på Store Cykeldag.         

I juni 2020 var Bjarne turleder til Holbæk ad Fjordstien. 

 

ABC kampagnen  

Vi har ikke foretaget os noget aktivt i forhold til ABC-kampagnen. I år kører 

kampagnen d. 7.-20. september. 

 

Vi Kan Cykle  

Vi fik i 2019 ikke sendt en opfordring ud til Roskilde kommunes børnehaver om, at 

de kunne tilmelde sig kampagnen, som vi gjorde sidste år, men der kommer 

information om kampagnen ud til kommunen centralt fra. 

Traditionelle begivenheder  

Cykelture  

6 aktive turledere har i 2019 sæsonen arrangeret 13 cykelture. Som noget nyt prøvede 

vi kun at køre søndagsture, rigtig mange af turene lå i april, maj og juni så der var 

cykeltur næste hver søndag. Det prøvede vi, for at det måske kunne give flere 

deltagere. 

I 2020 sæsonen var det igen de samme 6 aktive, der arrangerede 12 cykelture. Vi 

gentog, at søndagsturene lå næsten hver søndag i april, maj og juni.  

Kun grillturen var i begge sæsoner en tirsdag aften. 

Vores forsøg, med stort set kun at arrangere søndagsture, har desværre ikke givet det 

helt store resultat i forhold til flere deltagere. I år måtte vi så aflyse 3 søndagsture 

pga. Corona. 

Cykelturene indgår som en meget vigtig del af vores aktiviteter. Turlederne har både 

et arbejde med at planlægge turene og med at beskrive dem. Cykelturene bliver 

beskrevet og udgivet i ”Tur – Katalog for Cyklistforbundet i Storkøbenhavn og 

Roskilde”. Det var sidste gang, der bliver givet penge fra Cyklistforbundet til at 

trykke kataloget, så vi kan nok ikke regne med at få et katalog til næste sæson. 



Turene bliver også trykt i Lokalnyt, de fremgår af Kultunaut, Roskilde Avis, 

Dagbladet og vores hjemmeside samt udsendes som erindringsmail.  

Billedforedrag 

Den 9.december afholdt vi billedforedrag i Den Gamle Byrådssal i Byens Hus.  

Sidste sæsons billedforedragsholder Claus Steensbech gjorde det så godt, at vi 

spurgte ham, om han ville komme igen og denne gang fortælle om sin cykeltur til 

venstre ad Køgevej til Casablanca og fire år senere til højre ad Køgevej til Narvik, 

den sidste af turene sammen med hans newzealandske kæreste Trudy. Ligesom året 

før var det et forrygende Billedforedrag med mange tilhørere.  

Da vi forventede mange gæster, havde vi igen booket den Gamle Byrådssal til 

foredraget. Vi holdt en pause efter første del af foredraget med kage og kaffe i den 

tilstødende sal, og der blev snakket livligt, mens kaffen blev drukket og kagen spist. 

Denne gang valgte vi at bruge salens store fjernsynsskærm til billedforedraget. 

Skærmen er mindre end det store lærred, vi lejede året før, men skarpheden på 

fjernsynsskærmen er fin, og det er lidt nemmere end at leje og opsætte et lærred. Det 

gik fint nok for deltagerne at kunne se skærmen. 

 

40 års jubilæum 

På januar og februar møderne fik vi planlagt vores jubilæum. Vi talte meget om, hvad 

der skulle ske til jubilæet. Vi fandt frem til at der bl.a. skulle være cykelture med de 3 

formiddagshold onsdag d. 27. maj, som var datoen for jubilæet.  

Planen var, at det skulle være en fælles tur for holdene. Alting blev jo anderledes pga. 

Corona. Vi besluttede at udskyde jubilæet et år og så fejre det d. 27. maj 2021.  

Torsdagsformiddagsholdet holdt fast i at køre den planlagte tur på jubilæumsdagen. 

De andre hold kørte deres tur på deres sædvanlige ugedag. Vi var for mange 

deltagere til, at vi kunne køre fælles tur. 

Planer for resten af denne sæson 

Denne gang er der kun 7 måneder tilbage til næste generalforsamling.  

Jeg tænker, vi skal satse meget på vores formiddagshold, som har vældig god 

tilslutning. Her bliver der arrangeret vældig mange spændende ture, og det sociale 

samvær har stor betydning på holdene. Vi skal evaluere på, hvad vi fremover skal 

gøre med vores søndagsture, som har mindre tilslutning.  



Det vil være godt, hvis det er muligt at få afholdt arrangementet for politikerne om 

”Bilfri Bymidte i Roskilde”. 

Vi skal se nærmere på, om vi skal bevare vores Lokalnyt i sin nuværende form, eller 

om vi skal gå over til at udgive det som Nyhedsbrev. 

Kommunen har udnævnt 2021 til Cykelår, det er så 10 år siden sidste Cykelår, der 

var i 2011. Vi har endnu ikke hørt om nogen konkretiserede planer for Cykelåret, 

men måske kommer der snart noget herom. 

Vi må se, hvordan Corona-smittetallene ændrer sig, og hvad det så giver os af 

udfordringer og muligheder for, hvad vi kan foretage os med arrangementer, 

aktiviteter og foredrag. 

Vi ser frem til, at kunne fejre vores jubilæum den 27. maj 2021. 

Susanne Olsen 


