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Aktivitetskalender 
2. sept., 7. okt. og 4. nov. kl. 19,30: Kaffesalon hos 
Gertrud, Rytterkær 2.
12. september kl. 19,15: Ølsmagning på skolen.
13. september kl. 9,00: Motionsløb, vestl. gadekær
1. november: Halbal på skolen.
19. november kl. 19: Foredrag om Gambia-hjælp. 
Herringløse skole.
18. januar 2015 kl. 14: Store kagedag på skolen.

Nyt fra Landsbyrådet
Årets ildsjæl
Skt. Hans 2014 på Herringløse skole var 
igen en succes, der deltog ca. 150 borgere 
fra Herringløse og omegn. 
Båltaler i år var Lars-Christian Brask, 
tidligere ejer af en bank, et motorsport firma 
og nuværende medlem af Roskilde Byråd 
for Venstre. 
Året ildsjæl i Herringløse 2014 blev Tine 
Svitzer, som bla fik prisen for hendes store 
arbejde med Herringløse Tidende og arbej-
det i NI-gruppen. 
I samme forbindelse var der tre flasker rød-
vin til Jørgen Brieghel som sammen med 
Tine sætter vores flotte Tidende. Tak til dem 
begge to. 

Stien til skolen
Et af de faste punkter fra Landsbyrådet er 
stien fra Højvangsvænge til Herringløse 
Skole. 
Det sidste der er sket er, at Peter og Tina 
Hansen er blevet enige med kommunen og 
udformning af stien, og den forventes på 
plads omkring 1. september 2014.
 
Målrettet trafikindsats
Vi har besluttet i Landsbyrådet at vi vil arbej-
de mere målrettet med trafikken i Herring-
løse. Kasper og undertegnede vil tage ini-
tiativ til at vi få et samarbejde med de andre 
Landsbyer om trafikken, især strækningen 
fra Jyllinge, via Gundsømagle, Herringløse 
og Sengeløse. 
I den forbindelse har Roskilde kommune 
bevilget 300.000 kr. til trafiksikring af 
Østrupvej fra Østrup mod Herringløse. 
Vi har skrevet til kommunen med et forslag, 
og de har faktisk imødekommet os på nogle 
punkter. 
Det har især været vigtigt for os, at hvis der 

laves trafik dæmpende foranstaltninger på 
Østrupvej, må det ikke medfører, at trafik-
ken presses over på Rytterkær.
Vi har desuden kontaktet politiet og bedt 
dem lave nogle flere kontroller omkring Her-
ringløse.
 
Motionsløb til september
Landsbyrådet har besluttet at støtte op om 
et motionsløb til efteråret i Herringløse.
 
Fornyelse af gadekær
Landsbyrådet har foreslået en fornyelse af 
det vestlige gadekær, vi har modtaget et nyt 
forslag som tager hensyn til de indsigelser 
der var ved borgermødet. 
Dette projekt bliver fremlagt på et borger-
møde i august – september.
 
 

Med venlig hilsen
 

Landsbyrådet i Herringløse
Anders Gøricke

Så er det igen tid til at sætte kryds i kalen-
deren ved lørdag d. 1.11 hvor der bliver ar-
rangeret halbal i gymnastiksalen på Herring-
løse Skole.
Arrangementet vil igen i år være med pro-
fessionel bar, kompetent DJ og en let an-
retning. Så hvis du ikke vil gå glip af denne 
enestående lejlighed til at møde din nabo, 
genbo eller dem henne om hjørne så hold 
øje med opslag i glasskabene, HH-portalen 
og A-skilte der stilles op rundt om i byen.
Husk tilmelding og indbetaling i god tid.

Lotte

På utallige opfordringer afholder Landsbyrå-
det endnu et motionsløb.
Det løber af staben lørdag d. 13.9 kl.9.00 
hvor vi mødes ved det vestlige gadekær. 
Distancer kommer senere som opslag i 
glasskabe og på HH-portalen senere.
Herringløse Dyreklinik er igen sponsor for 
æbler og vand, når man er kommet over 
målstregen.
Tilmelding på mail: lottehaahrkofod@gmail.
com eller telefon 29790609.

Halbal 

Motionsløb 
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Stor tak til jer der gav en ”hånd” med til årets 
loppemarked. 
Der var mange der havde bagt kager, de 
blev solgt alle sammen. 
Vi har hørt en lille fugl synge om i måske er 
med næste år, det vender vi tilbage til.
Det vi mangler er: 3-5 ”stærke” mænd der vil 
hjælpe med at sætte telte op (lørdag) og ned 

(søndag) og især med at hente det hele ude 
på skolen og køre det tilbage igen. Henvend 
jer meget gerne da de ”gamle” trænger til 
afløsning. Husk, det er vores allesammens  
loppemarked, så vi må skiftes til at hjælpe til. 
Sidst men ikke mindst gav Kornet-Ole og 
drengene en god stemning, og de kunne slet 
ikke stoppe igen. TAK til jer alle 4.  ts           

Sol, jazz og
lopper ved 
gadekæret
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Læs herom hvordan Malene har oplevet 
forløbet:

Det har taget 20 uger, at nå mit mål, både 
med op og nedture. :) men er idag glad for at 
jeg gjorde det.

Har ikke følt i de 20 uger at jeg har været på 
kur, har snart prøvet alverdens kure og syntes 
altid, at når man var på kur, var man sulten 
hele tiden…..!

Her hos kostvejlederen har hun formået at 
sætte min kost sammen, med de ting som jeg 
godt kan lide, bare i afmålte mængder og har 
ikke følt sult!!!  
Plus at man ved, man hele tiden har Helene i 
ryggen til at støtte en..!
Har selvfølgelig været faldet i nogle gange, 
men som Helene siger: det sker for alle en 
gang imellem, og så er det bare op på hesten 
igen dagen efter.
Takket være den BEDSTE kostvejleder ever..  
har det været en fantastisk 
rejse, selvom det indimel-
lem har været svært. 

Jeg havde aldrig nået mit mål eller gennemført de her 20 uger, hvis jeg ikke havde 
haft hende ved min side. Det er et KÆMPE skulderklap til hende…:)
Nu er kunsten bare at holde vægten nede…:! - ; Jeg skal komme om 3,6 og 12 mdr.
Det er dejligt, stadig at have Helene i baghånden.:) Så vægten kan forblive nede..:)

Så hvis man går og gerne vil tabe sig , men syns man har prøvet alt - Kom i gang,  
og tag fat i kostvejleder Buhl. man bliver så glad.
Skønt at være 10,8 kg lettere  og 46 cm mindre på hele kroppen .

Malene Thomsen

Jeg har hjulpet mig selv (- 25 kg), flere andre, 
bl.a. Malene, og jeg kan også hjælpe DIG!!!!

Malene før Malene efter

Helene før

Helene efter

Annonce

Ni gruppen vil gerne invitere jer til ølsmag-
ning fredag den 12. september kl. 19,15.
For kun 100 kr. vil du høre om og smage på 
forskellige øl. Ni gruppen er vært med lidt 
snaks/brød.

Der bliver trukket lod om en ølkurv blandt 
dem der deltager i ”øl-mandens” tipskupon.
Kom ud af busken og tag jeres nabo (-er) 
under armen og lad os få et par hyggelige 
timer sammen.

Tilmelding og betaling er nødvendig af hen-
syn til ”øl-manden” Lex Telvig. Til: Sanne An-
dersen Østrupvej 9 tlf. 50 43 00 82 eller Tine 
Svitzer Rundingen 7. tlf. 26 15 14 78. 
Det er i orden at smide en kuvert med penge, 
navn og adresse, i en af vores postkasser, 
ellers ring og aftal noget med os. Tilmelding 
senest den 29. august.
Er der under 25 tilmeldte aflyser vi, og I får 
selvfølgelig pengene tilbage.
På glædeligt gensyn,  9 gruppen - SKÅL!

Tag med til 
ølsmagning 
på skolen

Lex Telvig fortæller bl.a. om øltyper, opskænkn-
ing, forskellige glastyper - og man kan naturligvis 
smage på det gode øl ved 9-gruppens arrange-
ment 12. september
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Skt. Hans 2014 på den store plæne ved Her-
ringløse skole var igen en succes. 
Der deltog ca. 150 borgere fra Herringløse 
og omegn. 
Dejligt at se så mange både voksne og børn.
Ja, børnene var jo nærmest på hjemmebane, 
fordi de går eller har gået i børnehaven. 
Hyggeligt var det også at se, at flere af de 
store ”børn” også havde lyst til at komme og 
hygge sig. 
Båltaler i år var Lars-Christian Brask, 
tidligere ejer af en bank, et motorsport firma 

og nuværende medlem af Roskilde Byråd 
for Venstre.
Sankt Hans sangen blev sunget flerstem-
migt rundt omkring i de små grupper. 
Mon ikke der skulle være en, der får lyst til at 
melde sig som forsanger næste år? 

Velbesøgt Skt. Hans fest ved
skolen - men forsanger søges!

Kom ud af busken - ellers ender det med at 
Hr. Gøricke stiller sig op og synger for og det 
skulle vist ikke være skønsang, forlyder det!

ts

 
Året ildsjæl i Herringløse 2014 

blev Tine Svitzer (foto til højre).
Læs mere i “Nyt fra Landsbyrådet” side 3

150 borgere fra Herringløse 
og omegn var med til 
Skt. Hans festen ved skolen
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Nyt fra 
Herringløse 
Idrætsforening
Kan du holde varmen!
  
Sommeren har godt nok 
været stegende hed, men 
det er altså nu du skal be-
gynde at tænke på at få 
tilmeldt dig den kommende 
sæsons aktiviteter i idrætsforeningen. 
Nedenfor kan I se holdene og kontaktper-
sonerne. Så det er bare at komme i gang. 
Og er det ikke nok, og du savner en aktivitet, 
så er det bare med at få taget kontakt til et 
HIF-bestyrelsesmedlem (se kontaktoplys-
ninger bagerst i bladet) - så står bestyrelsen 
klar til at bakke dig op.

Børnegymnastik blev des-
værre ikke til noget i sæ-
sonen 2013/14. 
Så skynd dig at blive tilmeldt 
så vi med fælles hjælp kan 
få holdet i gang igen – til 

glæde og til gavn. 
  
Meld dig til Zumba-holdet, så sommer fig-
uren kan holdes vedlige. 

Har du lyst til at få rørt hver 
en muskel i kroppen, også 
dem du måske ikke troede du 
havde, og samtidig have det 
sjovt til festlige latino rytmer 
så kom og vær med. 
Der er 100 % garanti for sved 

på panden og mange gode grin.  
Træning hver onsdag kl.20-21 med opstart 
onsdag den 10. september. Tilmelding til 
Lisa pr. mail eller ved holdopstart. Prisen er 
450,-

Er Hockey  lige noget du 
har gået og drømt om så 
kontakt Lars Feldstedt og 
hør nærmere.
Er du opmærksom på at 
man kan få en tid til Bad-

minton eller Bordtennis? Kontakt Lisbeth og 
få gymnastiksalen en time hver uge efter 
(næsten) dit eget valg. Hvor mange steder 
kan det måske lade sig gøre??

Motionsrummet forventer 
vi i øvrigt holder flyttedag 
først på sæsonen – fra 
de nuværende lokaler og 
over til det klublokalet ved 
gymnastiksalen. Så bliver 
det nemmere at få et bad  eller komme på 
det lille hus ☺

Til sidst en lille efterlysning. 

Er der en af jer lidt ”æl-
dre” som kunne tænke 
jer at blive instruktør for 
motionister så meld til-
bage til foreningen.   
Det kunne være sjovt og med lidt socialt 
samvær i dag timerne!

God sæson  
Bestyrelsen i idrætsforeningen

Hvor ofte har du ikke kørt lige i halen på din 
nabo til skolen, Fakta, Roskilde eller Bal-
lerup og følt dig som taxa-chauffør? 
Nu er løsningen der. 
Ved at tilmelde dig en gruppe, Herringløse 
E-landsby, via din smartphone, kan du spare 
dig selv, din bil og din pengepung for mange 
små-ture og samtidig pudse din CO2-glorie.
Det kræver blot at du installer den gratis app 
WhatsApp.    
   
For mere info skriv (lauridse@eib.org), ring 
(29790609) eller kom forbi (Skolegyden 3) 

så skal jeg forklare hvordan du på under 5 
minutter kommer med ombord.

Med energivenlig hilsen
Henrik Lauridsen

Skolegyden 3

Hent en app - 
og spar kørsel
og CO2-udslip
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Mandag den 18. august mødes 
HIF, AMBA, Landsbyrådet og 
9-gruppen for at snakke om 
”fælles fodslag” for Herringløse. 
Nøgleordet er Samarbejde.

Ny sæson

Hvornår: Den første tirsdag i måneden kl 
19.30 – 21.30.
Næste gang tirsdag d. 2. september 2014 
og igen tirsdag d. 7. oktober 2014 
og igen tirsdag d. 4. november 2014.

Hvor:  Ryttergaarden, Rytterkær 2, Herring-
løse
Hvem: Alle kvinder i alderen 18 – 99, der bor 
i eller har tilknytning til Herringløse og nærm-
este omegn.

Tilmelding af hensyn til kagebagning osv. 

på mail: gertrud@gundso-rev.dk eller tlf: 
25366960 senest 3 dage før. 

Mange hilsener  
Gertrud, Rytterkær 2                  

Kaffesalon for kvinder
i Herringløse og omegn

Søndag den 18. januar er dagen, hvor du 
har mulighed for at vinde en præmie for din 
kage. 
Der vil være præmie til den flotteste og den 
sjoveste i både børne- og voksen-rækken. 

( det skiller ved 14 år). Mød op på Herring-
løse skole kl. 14.00 og lad os alle smovse 
os i kager, bare denne ene dag. Så fortsæt-
ter det sunde liv om mandagen.
9 gruppen serverer kaffe, te og saftevand.
Adgangstegn: Mindst en kage pr. familie.
Tilmelding nødvendigt senest den 12. janu-
ar til Marianne tlf. 29809334  eller Charlotte 
tlf. 28241512

På glædeligt kage gensyn 
    9 gruppen

Er du vild med 
at bage kager?



Herringløse Tidende Herringløse Tidende

Side 14- August 2014 Side 15- August 2014

Nedrivning
Jord & Beton 
Anlæg 
Brolægning 
Vedligeholdelse
Faskiner & Dræn

mads@mllarsen.dk

Den 24. maj blev det første Herringløse Mo-
tionsløb afholdt.
34 tilmeldte løbere, i alderen 6 til 72 år, mød-
te morgenfriske op for at indtage en af de 
planlagte ruter. 

Stemningen var høj, da feltet i samlet flok 
blev sendt afsted. Ude på ruterne kunne man 
høre opmuntrende tilråb løberne imellem. 
Men ved det endelige opløb kom konkur-
rencegenet op i de fleste og man kunne se 

hvordan de sidste ressourcer blev brugt.
Efter løbet var der sponseret vand og æbler 
af Herringløse Dyreklinik, og snakken gik 
lystigt, og det fremgik, at dette var et ar-
rangement mange gerne ville gentage.
Så derfor gentages succesen lørdag den 13.  

september kl 9. Yderlig information kommer 
i glasskabene og på HH-portalen. Det over-
vejes, om der også skal laves en rute til dem 
der gerne vil cykle. Lotte

Vinderne af distancerne var:
10 km: Kris Gernaey i tiden 53,16min
Henrik Lauridsen: 59,42min
Marcus Q. Lundsgaard: 60,30min
5,5 km: Mikkel Svitzer: 26,56min
Jakob Rasmussen: 27,48
Laura Q. Lundsgaard og Frida Marcussen: 
29,30
4,4 km: Tobias Perret-Gentil
Flemming Perret-Gentil/Vicki Christiansen
Leo Holm

Det første Herringløse-løb 
fik en forrygende start
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Hej - så er jeg her igen!
Forleden læste jeg en avisartikel der 
handlede om, at det var vigtigt en gang 
imellem, at tømme sin hjerne og tanker, 
for alle de informationer den modtog og 
som skulle bearbejdes. Derfor kunne 
det faktisk være sundt at kede sig en 
gang imellem – bare sidde og glo ud i 
luften. Sommeren 2014 er tilbragt på 
Costa del Terrasso, Herringløse, Dan-
mark. Ser nyheder hver dag – jeg er, 
desværre, nyheds-freak. Ser det meste 
af Tour de France.
Da jeg ikke synes jeg har kedet mig så 
meget her i ferieperioden, som jeg skulle 
og måske burde iflg. artiklen, skrev jeg 
ned, frit fra hukommelsen, hvad hjernen 
og tankerne, havde fået at arbejde med. 
Var hjernen blevet tømt, halvtømt - eller 
hvad? Her er hvad jeg umiddelbart kom-

mer i tanke om:
”Du har fået endnu et 
barnebarn, en pige,” siger 
en SMS (skønt). Froome er 
styrtet og må udgå (TV)! Det 

er hedebølge – sover dårligt om natten 
(Vejret). Fulde separatister skyder pas-
sagerfly ned i Ukraine (TV). Contador 
styrter og må udgå (TV). Gaza skyder 
raketter ind i Israel (TV). Stadig hede-
bølge – sover stadig dårligt (Vejret og 
kroppen). Tur til sommerland Sjælland 
med de fleste børnebørn. De fik softice 
– 1 blev tabt, resten fik også softice i 
håret (pragtfuldt). Israel bomber Gaza 
(TV). Tur til Den blå Planet med et 
barnebarn (Go` tur). Stadig hedebølge 
– sveden triller (Vejret). Må have noget 
søvn til efteråret. Norge ramt af terror-
trussel (TV). Stadig hedebølge, men det 
tordnede i det fjerne (Vejret). Touren er 
slut – Nibali vandt (TV). Har i perioden 

Bjarnes hjørne haft nogle opgaver i haven, flere ven-
ter når det bliver køligere. Har været 
en del sammen med venner og familie 
(dejligt).

I sommeren 1978 kunne et brevkort til 
familien ”hjemme” i Danmark lyde:
Efter 3 overnatninger undervejs, er vi 
nu kommet til Gardasøen.
Bilen kogte et par gange da vi kørte 
over Brennerpasset, vejene var stejle, 
men over kom vi da. Gross-Glockner er 
fantastisk.
De 2 små nyder at sove i autokam-
peren. Det er 30 grader og vi har kun 
fået en enkelt byge. Vi ses.
(Intet elektronik i nærheden)

Da vi ikke længere er arbejdsramte, giv-
er det nogle fordele, bl.a. at vi ikke skal 
se vores mail-box igennem. Desuden, 
at vi selv kan bestemme hvornår det er 
sommer. Og der skal vi hen, eller ned, 
eller op, eller over i 2015. Kun få bet-
ingelser skal være opfyldt: Ingen fjern-
syn, PC, tablet, smartphone etc. – kun 
en internet-cafe skal vi kunne nå, bare 
for en sikkerheds skyld.
Og så vil vi køre laaaangsomt rundt og 
tømme vore hjerner for især tragisk in-
formation som det foreslås i den oven-
nævnte artikel, og kede os rigtig grun-
digt, mens vi skuer ud over nogle af 
verdens smukkeste udsigter, som der 
heldigvis er en masse af. 

Fortsat god sommer.
Bjarne Leed

PS!! Modtagerne af kortet fra Gar-
dasøen landede i postkasserne 5 dage 
efter vi var kommet hjem til Danmark.

MIN BUTIK
Kunsthåndværk og Gaveartikler

Kig forbi, vi har mange spændende 
ting i og omkring butikken.
I år er julestuen reduceret noget - til 
butikken og een af staldene. Butikken 
med nisser, trolde, juletræs-pynt m.m. I 
stalden dekorationer og lagersalg af visse julevarer.
Jeg lover, at der stadig er meget at kigge på. Igen i år har vi smukke juletræer.        
Julestue fra 8. nov. til 21. dec. kl. 10 - 17  fredag. lørdag og søndage

Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Tlf.: 22 818 929
Åben: Fredag, lørdag og søndag kl. 10 - 17
WWW.min-gaardbutik.dk  - minbutik@c.dk

Med venlig hilsen Mona
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Nyt fra Roskilde Bibliotekerne
Ågerup Kino åbner: Hemmelige film 
på biblioteket
I august slår Ågerup Bibliotek dørene op 
for Ågerup Kino. 
En gang om måneden vil biblioteket vise 
en hemmelig film, hvilken film afsløres 
først på stedet 14 dage før forestillingen. 
Så tag din nabo under armen og gå i din 
lokale biograf. 
Der er forestilling d. 28. august, 25. sep-
tember, 23. oktober. 20. november og 4. 
december, alle dage kl. 14.
Torsdag d. 28. august kl. 14
Sted: Ågerup Bibliotek
Pris: Gratis billetter bestilles på www.
roskildebib.dk

Tænkepauser
Ny dansk forskning, der gør dig klo-
gere på livet: Kom til debatcaféer med 
tre forskere fra Aarhus Universitet, som 
præsenterer ny forskning på en let-
tilgængelig måde. 
Du kan desuden diskutere emnerne i 
læseklubben Tænkepauser på Littera-
tursiden.dk. 
Du får et gratis eksemplar af den pågæl-
dende bog med hjem. 
Første Tænkepause: Gorm Toftegaard 
Nielsen: Loven

Tysk retskultur er elitær og kedelig, 
mens den engelske er demokratisk og 
præget af sund fornuft. 
Det er værd at tænke over, hvor dansk 
retskultur ligger. 
Hvor demokratisk er vores retsregler? 
Er de formet af vores moral eller skal de 

give os moral?
Tirsdag d. 9. september, kl. 17-19
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek
Pris: 25 kr. billetter bestilles på www.
roskildebib.dk

Film for de mindste
Roskilde bibliotekerne viser en perl-
erække af film i alle genrer for børn fra 
3 år. 
Der er både skægge tegnefilm, korte fik-
tionsfilm og mange andre seje film.
Kom nu, Alfons Åberg - Bind sløjfer, Al-
fons Åberg - Hvad sagde Alfons Åbergs 
far? - Godnat, Alfons Åberg 
Mandag d. 29. september kl. 10.00 - 
10.40
Sted: Ågerup Bibliotek, tilmelding til bib-
lioteket, tlf. 4631 8108

Kom til strikkecafé 
Medbring dit strikketøj og få hjælp og in-
spiration af de andre deltagere. 
Hvis du har lyst til at fortælle om et tema, 
en god idé, et godt sted på internettet el-
ler andet, er du velkommen til at lave en 
kort indledning. 
Henvendelse til Gitte Jacobsen, gitte-
ja@roskilde.dk. 
Tirsdag d. 30. september kl. 15-17: Vi 
strikker løs
Sted: Ågerup Bibliotek Gratis adgang – 
bare mød op. 
Kaffe/te kan købes. 

Roskilde Bibliotekernes folder med eft-
erårets arrangementer udkommer man-
dag den 25. august.

Har I lyst til at høre om to kvinders kamp for 
de fattige i Gambia?
Så kom til foredraget: Gambia “Omsorgsar-
bejde i Gambia - et privat ulandsprojekt” v/ 
Mona Nicolaisen og Ellis Olsson.

På Herringløse Skole mandag den 10. no-
vember 2014 kl. 19.00, kan I møde Mona 
(fra …MIN BUTIK i Østrup) og Ellis  der gen-
nem deres mange billeder vil fortælle om 
deres spændende turer til Gambia.
Arrangementet koster 25 kr. pr. næse, som 
ubeskåret vil gå til deres hjælpearbejde. (alle er selvfølgelig velkommen til at ”spytte” mere 

i kassen ☺
9 gruppen vil være vært med en tår kaffe.   
Tilmelding ikke nødvendigt men da vi jo ikke 
ved hvor mange der dukker op, håber vi der 
er en stol til alle.

To kvinders 
kamp for 
de fattige i 
Gambia



Herringløse Tidende

Landsbyrådet
Formand:
Anders Gøricke
Hvedstrupvej 16
21 21 21 98
anders.goricke@sodra.com

Kasserer:
Kim Greiff
Østerbo 3
23 11 00 76
greiff.privat@gmail.com

Best.medlem
Kasper Reck
Østrupvej 3
31 16 51 14
kasperreck@gmail.com

Best.medlem:
Helle Nordmind
Sengeløsevej 3
20 57 62 08
hellenormind@gmail.com

Best.medlem
Lotte Kofod
Skolegyden 3
46 76 20 15 / 29 79 06 09
lottehaahrkofod@gmail

Best.medlem
Henrik Larsen
Herringløse Bygade 34
22 22 45 23
h_larsen@godmail.com

Best.medlem
Claus Wedel Nørgaard
Jønksvej 9
28 70 33 71
cwedel@livemail.com

H.I.F
Formand:
Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97 
malene@herringlo-
esegaard.dk

Kasserer og 
kontaktperson hockey:
Lars Feldstedt
Vadvej 5
23 38 00 68 
lsf@implement.dk

Kontakt zumba:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
l.rahbeck@mail.dk

Kontakt børnegymnastik/
fodbold:
Pia Sacson
Rytterkær 5B 1tv
40 50 48 05
piasacson@hotmail.com

Kontakt badminton/
sponsorater:
Lisbeth Pettersson
Brøndbakken 1
20 63 16 33
brondbakken@os.dk

Kontakt til motionsrum 
og nøgler:
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
22 20 07 38
sunetj@hotmail.com

Ni-gruppen
Medlem:
Lisbeth Von Spurr
Pilekær 4
21 92 93 87
Von.spurr@gmail.com

Medlem: 
Camilla Jakobsen
Korskær 13
22 76 28 81
comollomollo@gmail.com

Medlem: 
Marianne Rasmussen
Skolegyden
mail: murerkeld@mail.dk
tlf 29809334
 
Medlem: 
Charlotte Hansen
Rundingen 8
28 24 15 12
cbh42@hotmail.com

Medlem: 
Sanne Andersen
Østrupvej 9
50 43 00 82
Sanne.andersen1907@
gmail.com

Medlem: 
Tine Svitzer
Rundingen 7
26 15 14 78
Tine.svitzer@gmail.com

Redaktør af 
HH-portalen:
Anton Fejer Christiansen
anton@hh-portalen.dk
26 20 08 41 

Herringløse
Vandværk
Formand:
Lars Kim Thomsen
Herringløse Bygade 4B
46 76 87 98
larskim@thomsen.mail.dk

Kasserer
Leif Hansen
Muldhøjvej 6
46 76 91 61
hansen.herringlose@hotmail.com

A.M.B.A.
Formand:
Leo Holm
Herringløse Bygade 36
46 76 99 46
lho@metasch.dk

Næstformand:
Nicki Nielsen
Østrupvej 5
46 76 20 24
nickiaagaard@gmail.com

Kasserer:
Poul Fejer Christiansen
Muldhøjvej 7
46 76 80 24
christiansen.herringlose@
mail.dk

Sekretær:
Kim Vangsgaard
Brøndbakken 9
46 76 22 82
ktv@mail.dk

Medlem:
Bjarne Leed
Østrupvej 11
46 76 92 74
bd.leed@mail.dk

Suppleanter:
Jens Hansen
Korskær 29
46 76 92 55
jens@fholm.dk

Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
l.rahbeck@mail.dk

Kontaktpersoner i Herringløse

Vagttelefon: 70 26 27 81
hjemmeside: www.hvand.dk


