
RoskildeCyklister 2022-1_v1.0 
 

 

• VGO highlights 

• Cykelture 2022 

• Roskilde-cykelholdet på åbningstur 

• Viby-cykelholdet på åbningstur 

• Jyllinge-cykelholdet på åbningstur 

• Trekroner-cykelholdet på åbningstur 

• Generalforsamling 2022 

• Billedforedrag, Cykling ad pilgrimsruten i Norge 
▪ Redaktion&illustration: John Ø. 

 

  

 

 



RoskildeCyklister 2022-1_v1.0 
 

Møde med Veje og Grønne Områder  

Vores årlige møde blev i år holdt den 7. marts. Birthe og Susanne deltog i mødet. Fra Veje og 

grønne Områder i kommunen deltog Anita, Jakob og Morten. Sidste år var mødet digitalt, men i år 

kunne vi heldigvis mødes fysisk, det er nu lidt mere rart at sidde sammen fysisk og tale om 

tingene, og så får vi også serveret kaffe. 

Før vores møde havde vi som sædvanligt udarbejdet nogle spørgsmål, som vi havde sendt til 

Morten. Referat af mødet kan, når det bliver færdigt, læses på vores hjemmeside under 

fanebladet Trafikpolitik.  

Omkring puljen over projekter til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet frem til 2023 spurgte vi til, 

om de fem projekter for 2021var blevet udført. Trafiksikkerhedsplan 2021 er udkommet, og en 

transport- og tryghedsundersøgelse mht. aktiv transport til skole er blevet udført i efteråret 2021. 

Resten af projekterne - cykelparkering til el og ladcykler ved 3 stationer, Sengeløsevej (udbedring 

af farligt vejsving) og Navervænget (kobling til Østre Ringvej) vil blive udført i foråret og sommeren 

2022.  

Vi spurgte til, om der var planer om at udarbejde en ny cyklistplan. Den sidste cyklistplan kom i 

2017. Der var ikke planer om at udarbejde en ny cyklistplan, da der er en pulje til cyklisme, 

trafiksikkerhed og mobilitet 2021 – 2023. Det er også politisk besluttet, at andelen af 

cykelprojekter skal udgøre mindst 40 % hvert år. Vi spurgte til, om der er planer om at udarbejde 

et cykelregnskab på baggrund af Cyklistplan 2017? Vi fik det svar, at der er planer om at udarbejde 

et mobilitetsregnskab i slutningen af året 2022, heri vil cykelregnskabet indgå. 

Vi fik også at vide, at kommunen har søgt midler til cykelstier i 2022 fra den nye statslige 

cykelpulje. Det drejer sig om cykelsti på Dronning Margrethes Vej, og cykelsti på strækningen 

Gadstrup – Ramsølille – Ørsted. Disse to projekter var i forvejen med i puljen for projekter i 2022, 

men med yderligere midler fra den statslige cykelpulje vil der kunne gøres mere ved de to 

projekter. 

I 2022 var der igen afsat 2 ½ mio. kr. til bæredygtig mobilitet, hvilket der også var i 2021. 

Derefter fulgte vi op på vores spørgsmål fra sidste år. Der var ikke så meget nyt i forhold til de 

sager, som vi havde spurgt om eller kommet med forslag til. Men vi fik at vide, at belægningen på 

Sortesti vil blive forbedret i løbet af de næste 2 år, problemet med vand på cykelstien på 

Helligkorsvej ved sidevejen I P Hansens Vej ville blive løst i 2022. Der var ikke planer om at 

etablere flere rundkørsler i Roskilde by, hvilket vi er vældig glade for, da rundkørsler i byen er et 

problem for cyklisters sikkerhed.  

Der var desværre ikke nogle konkrete planer om forbedring af oversigtforholdene i 2 sving på den 

gamle del af Universitetsstien. Sidste år har vi i bestyrelsen arbejdet meget med disse problemer. 

Vi har været ude på stien og se på forholdene sammen med Morten og Jakob, og vi har set på 
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forholdene sammen med politikere. Vi er kommet med forslag til beskæring ved og udretning af 

svingene. Men der udtrykkes bekymring for, at alt for meget beskæring vil kunne medføre, at 

cyklisternes hastighed øges, og sikkerheden dermed forringes. En udretning af stien er der ikke 

politisk afsat midler til. Vi talte om, hvorvidt det kunne være en ide med symboler på stien, så det 

er tydeligt i hvilken side af stien, de gående skal placere sig. Da det er en fællessti, skal de gående 

gå i venstre side, men det er meget forskelligt, hvor de gående placerer sig. Vi fik ikke noget 

konkret nyt ud af vores snak om Universitetsstien. Vi fik at vide, at der ville blive opsat et kamera 

ved muren ved Ternehaven. Dette vil kunne registrere afstand mellem gående og cyklister, så 

”nærved uheld” og uheld kan registreres. Vi må håbe, at denne video-registrering kan sætte mere 

fokus på det problematiske sted.  

Mht. Vindingestien var der desværre ikke noget tidspunkt for, hvornår der ville blive anlagt en 

krydsningsmulighed fra stien til Gl. Marbjergvej over Københavnsvej. En midlertidig dobbeltretning 

på cykelstien på Københavnsvej, indtil krydsningsmuligheden anlægges, var desværre heller ikke 

tidsplanlagt. 

Til sidst havde vi nogle spørgsmål omkring nye emner. Vi talte om Cykelbiblioteket på Musicon, 

som lige er blevet indviet. Vi spurgte til, hvilke overvejelser der er i forbindelse med afviklingen af 

trafikken til og fra boligerne, der skal bygges på Sankt Hans. Vi fik at vide, at der er set på det, og at 

trafikken kan afvikles med de nuværende veje.  

Vi spurgte til, om der kan anlægges dobbeltrettet cykelsti i den østlige side af Østre Ringvej fra 

Københavnsvej mod Lillevangsvej for at gøre det nemmere at komme fra Københavnsvej til 

Lillevangsvej. Cykelstien er Vejdirektoratets, men Morten ville gerne undersøge, om det kunne 

være en mulighed. Det samme ønske om dobbeltrettet cykelsti spurgte vi til på en strækning på 

Køgevej fra Darupvej til Søndermarksvej i den østlige side af Køgevej. Cyklister kan nemlig ikke 

krydse Køgevej ved Søndermarksvej, da der er opsat hegn i midterrabatten af Køgevej. Det ville 

Morten også undersøge. 

/Susanne 

Giv en Cykel til en ukrainsk flygtning. 
 

 
Cyklistforbundet har sammen med Transportministeriet indgået et samarbejde om et cykel-

hjælpeprojekt for ukrainske flygtninge. Doner en cykel eller bliv formidler.  

Se mere på hjemmesiden givencykel.dk . 
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Cykelture 2022 fra Stændertorvet i Roskilde 
 

 

 

Dato: Søndag d. 01-05-2022 

 

Boserup Skov og Herslev Bryghus 

 

 
Vi cykler gennem Boserup Skov og ser 

anemoner og bøgetræer. Vi cykler til 

Herslev Bryghus, hvor vi køber frokosten. 

Så cykler vi hjem over Kattinge og 

Svogerslev. 

Tidspunkt: 10:00 – 14:30 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Susanne 

 24 64 27 09 

susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 25 km 

Hastighed: Ca. 15 - 20 km/t 

Medbring: Formiddagskaffe/te/vand 

Bemærk: Penge til frokost 

 

 
 

Gratis og åben for alle. 
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Dato: Søndag d. 15-05-2022 

 

Gudernes Stræde 
 

 

Vi cykler gennem Ramsødalen ad 

Gudernes Stræde fra Øm til Gadstup. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: John 

 26 28 09 37 

web.dcf.rosk@gmail.com 

Turlængde: Ca. 35 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Husk mad og drikke 

Bemærk: Passende fodtøj til kortere 

gåtur gennem fugtigt 

område 

Web-link: gudernes-straede.dk/kort/ 

Dato: Søndag d. 29-05-2022 

 

Mosehuset i Dyndet 
 

 

Vi cykler sydpå til Dyndet ved Borup. 

Undervejs ser vi rhododendron ved 

Svenstrup Gods, og vi besøger Mosehuset 

med gode pandekager og butik. 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Benny 

 61 33 32 80 

bennybrostrupandersen2 

@gmail.com 

Turlængde: Ca. 60 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Penge til pandekage 

Web-link: www.mosehuset.dk/ 

 

  

http://www.mosehuset.dk/
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Dato: Søndag d. 12-06-2022 

 

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 Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Birthe 

 23 95 88 67 

Turlængde: Ca. 30 – 35 km 

Hastighed: Ca. 10 – 15 km/t 

Medbring: Madpakke og drikkevarer 

Bemærk: Evt. penge til kaffe og kage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: Tirsdag d. 21-06-2022 

 

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 Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Benny 

 61 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 19-06-2022 
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Dato: Søndag d. 07-08-2022 

 

Blodsporet 
 

 

Vi cykler mod Ramsømagle. Der vil blive 

fortalt om Blodgildet i Roskilde og 

Valdemars flugt, men vi nyder også 

naturen og oplever små landsbyer på 

turen. 

Tidspunkt: 10:00 – 14:30 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Bjarne 

 24 64 27 09 

b.johan@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 30 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Madpakke, kaffe evt. 

kikkert 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: Søndag d. 21-08-2022 

 

Hakkemosen 
 

 

Vi cykler til Hakkemosen i  Høje Taastrup 

og besøger Den Glemte Kæmpe, trolden 

Teddy Venlig. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Kurt 

 29 36 09 78 

kurt.taastrup@gmail.com 

Turlængde: Ca. 30 – 35 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Husk mad og drikke 

Web-link: hojetaastrup.dk/steder/ka

empen-i-hakkemose.html 

 

  

http://hojetaastrup.dk/steder/kaempen-i-hakkemose.html
http://hojetaastrup.dk/steder/kaempen-i-hakkemose.html
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Dato: Søndag d. 04-09-2022 

 

Birthesminde 
 

 

I dag skal vi opl eve dyrevelfærd, og møde 

grise der har et luksusliv. Vi cykler til 

Birthesminde ved Arnakke nær Holbæk. 

Her er der en dejlig lille café og vi kan 

købe godt grisekød fra gårdbutikken. 

Hjemtur på cykel, eller med tog fra 

Vipperød. 

Tidspunkt: 10:00 – 17:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Benny 

 61 33 32 80 

bennybrostrupandersen2 

@gmail.com 

Turlængde: Ca. 55 km 

Hastighed: Ca. 15 – 20 km/t 

Medbring: Mad og drikke, penge til 

cafe, rejsekort eller 

lignende til toget. 

Web-link: www.birthesminde.dk/gaar

dbutik/ 

 

Dato: Søndag d. 04-12-2022 

 

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 

Medbring: Penge til gløgg 

 

  

file:///E:/DCF/Bladet/2022/1/www.birthesminde.dk/gaardbutik/
file:///E:/DCF/Bladet/2022/1/www.birthesminde.dk/gaardbutik/
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Sæsonstart på cykelture med Roskilde Tirsdagsholdet 
 

 

Tirsdag formiddag cykelholdet har startet den ottende cykelsæson med sine ture hver tirsdag kl. 

10 fra Hestetorvet. 

På åbningsturen den 1. marts gik 9 cyklister planken ud i Rørmosen. Vi kunne dog fuldtalligt 

fortsætte ad Sortestien hvor siderne var besmykket med vintergækker og især erantisser. Dernæst 

videre gennem Bognæs hvor vi så flere flokke af dådyr (rådyr?). Frokosten blev indtaget ved 

Herslev Strand ved de mange borde. Her var der også læ for en lidt kølig vind, som trods 

forårssolen blæste i det åbne landskab. 

Efter at det igen er blevet muligt at medtage cykler i togene uden forudgående 

(corona)pladsreservation forventes holdet igen på nogle af kommende ture at komme lidt 

hjemmefra med togets hjælp. 

 

Turene bestemmes normalt fra uge til uge.  

Hvis du er interesseret i disse ture kan du skrive til Bjarne ( roskilde@cyklistforbundet.dk ) og bede 

om at komme med på mailingliste for annonceringsmail om den kommende tirsdagstur. 

 

/John 

 

  

mailto:roskilde@cyklistforbundet.dk
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Vibyholdets første cykeltur 
 

Torsdag den 10. marts var dagen, hvor det nye formiddagshold fra Viby cyklede ud på den første 

cykeltur. 

9 deltagere (5 damer og 4 herrer) mødte op foran Vibys nye kulturhus KulturCosmos.   

Cykelturen gik over Birkede til Gammerød. Efter Gammerød nåede vi Magleskov. I Magleskov 

holdt vi kaffepause og kunne nyde solen, der kort forinden var brudt igennem skyerne. Susanne 

kunne i dagens anledning byde alle på medbragt chokoladekage. Efter pausen cyklede vi mod 

Atterup. I udkanten af Atterup cyklede vi ind i skoven og frem til vores frokoststed i Avnstrup. Efter 

frokosten cyklede vi til Ny Tolstrup herefter Kirkebjerg (Osted),  Mannerup og Søster Svenstrup 

tilbage til Viby.  

Vibyholdet cykler hver anden torsdag (lige uger).  

 

 

På en mark udenfor Mannerup blev der i 2012 gjort et arkæologisk fund. En stor sølvskat blev 

fundet af amatører med metaldetektorer. Vibyholdet er her fotograferet ved mindestenen, der 

fortæller om skatten.  

/Bjarne 



RoskildeCyklister 2022-1_v1.0 
 

Trekronerholdets åbningstur 
 

 

Efter en vinterpause blev cyklerne igen fundet frem til den første formiddagstur fra Trekroner d. 3. 

marts. Elleve friske cyklister var mødt op, og turen gik til Gundsømagle Sø. Vi cyklede ad 

Slæggerupvej og videre forbi Hvedshøj. Undervejs hørte vi flere lærker synge. På en mark var der 

en stor flok svaner, så der var rigtig godt gang i fuglene. Ved gadekæret i Hvedstrup holdt vi 

kaffepause. Nu var solen kommet frem, så det var dejlig varmt. Vi kørte derefter over Herringløse 

til Østrup og videre mod Kirkerup. Ved fugletårnet ved Gundsømagle Sø var der frokostpause. Vi 

så en stor flok Bramgæs komme flyvende ude over søen. På vej væk fra søen så vi to storke cirkle 

rundt i luften. Turen gik videre over Kirkerup og Gundsølille til Store Valby og tilbage til Roskilde.  

Hele vejen nød vi det flotte vejr med solskin. Deltagerne var glade for turen, det var rart at komme 

i gang igen. Trekronerholdet cykler hver anden torsdag (ulige uger). 

/Susanne 

 

Jyllingeholdets åbningstur 
 

Den 10. marts kører Jyllingeholdet den første tur efter en vinterpause. Holdet har planlagt, at 

turen går til Simons Put and Take – en naturskøn fiskesø ved Veksø.  Her udsættes mange og store 

fisk, og her finder man nogle af Sjællands største ørreder. Jyllingeholdet cykler fra Jyllingecentret 

hver anden torsdag (lige uger).    /Susanne 



RoskildeCyklister 2022-1_v1.0 
 

Generalforsamling Cyklistforbundets Roskildeafd. 
 

Generalforsamling marts 2022.   

 

Cyklistforbundet, Roskilde afdeling afholdt ordinær generalforsamling den 21. marts. Det var den 

første generalforsamling, hvor vores nye vedtægter var gældende. Arne, Birthe, John og Bjarne 

alle fra bestyrelsen deltog, endvidere deltog Torsten vores redaktør af Facebooksiderne. 

Formanden Susanne havde desværre meldt afbud på grund af sygdom, så Bjarne stod for den 

mundtlige fremlæggelse af formandens (skriftlige) beretning. 

Beretningen førte traditionen tro til kommentarer og meningstilkendegivelser fra de fremmødte. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

Birthe, der er vores kasserer, fremlagde regnskabet for 2021. Birthe kunne bl.a. fortælle, at vi ikke 

havde brugt alle de penge, som vi kunne have brugt (som var blevet bevilliget), men at det ikke 

betød, at vi havde dem til gode. Man får kun pengene, hvis man har brugt dem, og vi har på grund 

af Corona måttet aflyse arrangementer i 2021, og nogle arrangementer er blevet billigere end 

forventet. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.   

Ved valg til bestyrelsen blev Arne, Susanne og Bjarne genvalgt. Susanne og Bjarne blev valgt som 

delegerede til Cyklistforbundets landsmøde. Betina blev genvalgt som revisor, og Birthe Andersen 

blev genvalgt som revisor suppleant. 

Under eventuelt talte vi bl.a. om, hvordan det kunne være, at der ikke var flere af vores 

medlemmer, der var kommet til generalforsamlingen. Torsten mente, at det kunne være fordi, at 

det var længe siden, at der var blevet indkaldt til generalforsamlingen, og at det måske kunne 

være en ide at udsende en reminder til medlemmerne tættere på generalforsamlingen. 

 

/Bjarne 
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Pilgrimsruten Oslo - Trondheim 

Billedforedrag i Byrådssalen, Stændertorvet 1 

mandag den 4. april 2022 kl. 19 
 

En fortælling om 
hvorfor man ikke 
skal cykle i Norge, 

og hvorfor det 
alligevel kan blive 
en stor oplevelse. 

Den omhandler ikke 
en forårsdag i 

helvede, nej det er 
12 cykeldage i 

hedebølge helvede, 
heldigvis med 
pauser ind i 

mellem. 
 

 
Benny Andersen vil tale om skiltede cykelruter i Oslo, 727 km ad en vandrerute, om et vikingeskib 
der vender omvendt, om sin debut som hjælpepræst, og at sove i en kostald, om en domkirke der 

gik fallit, om en kagekatedral, om verdens højeste træhus og meget andet.  
 

Foredragsholder er Benny Brostrup Andersen, som endelig i sommeren 2021 fik lov til at cykle til 
Norge, og afprøve sin turcykel købt i 2015. 

 
 

Arrangør: Cyklistforbundet, Roskilde afdeling 
 

 

 

 

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

