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Borgmesteren klippede snoren 
til Herringløses nye bålhytte

Læs side 4

Roskilde kommune har besluttet at 
hastigheden i Herringløse nu er påbudt 40 
km/t. Det bliver tilkendegivet ved skiltning. 
Enkelte steder inden for byen vil der fortsat 
være 50 km/t. Det er nu vigtigt at se hvor 
man kører. Til orientering så får man et klip i 
kørekortet ved 53 km/t og en betinget fraken-
delse af kørekortet ved 64 km/t i kørsel hvor 
tavle E68-4/tavle med rød/hvid farve.

Anders Gøricke, 
Landsbyrådet

Farten ned

Havefolk fik ny viden - s. 7

Monstre myldrede i byen - s. 8
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Aktivitetskalender 
16/11: Borgermøde om stierne kl. 19 på skolen
22/11: Introduktion til motionsrummet kl. 10 på skolen
29/11: Juletræet tændes kl. 16 ved vestlige gadekær
5/12: Nisseløb kl. 10
31/1: Nytårsjazz kl. 13-16 på skolen
4/2: Generalforsamling i HIF kl. 19,30 på skolen
7/2: Fastelavnsfest kl. 10 på skolen
1/12, 5/1 og 2/2: Gertruds Kaffesalon kl. 19,30 på 
Rytterkær 2
22/5: Haveture i Herringløse (mere i næste nummer)

Landsbyrådets håb om at skabe rammerne 
om en årligt tilbagevendende fest i Herring-
løse synes nu endelig at have fået dødsstø-
det. Det har ikke været muligt at skabe stor 
nok tilslutning til festen således at den igen 
aflyses. For at gennemføre et arrangement 
kræver det ca 80 tilmeldte for at økonomien 
kan hænge sammen, og ved dette års forsøg 
var der kun omkring 25. 
Vi overvejer nu om vi skal forsøge med en 
anden form for festligt samvær for beboere 
i Herringløse, og derfor opfordres læserne 
at give deres mening til kende og eventuelle 
ønsker og ideer for et fremtidigt arrangement. 
Skriv gerne en mail til mig på mailadressen: 
lottehaahrkofod@gmail.com så har vi noget 
at arbejde ud fra.

Venlige hilsner
Lotte Kofod

Halbal aflyst
- skal vi 
have andre 
fester?
Skriv til Lotte, hvad du synes der 
skal foregå i Herringløse
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Landsbyrådet og ide-folkene til WhatsApp har 
oplevet en meget fin opbakning. 
Til dem der ikke kender det, så findes der to 
grupper. 
Gruppe 1 er den til daglig kommunika-
tion i landsbyen, f.eks. bliver der arrang-
eret fælleskørsel og hvis man har lokale for-
sørgelse om praktiske ting kan man bruge 
denne.
Den anden gruppe hedder Herringløse – 
Vigtigt.  Den bruges ved indbrud, ved brud på 
vandledninger og andre akutte ting i Herring-
løse. Vandværket støtter op om dette projekt, 
og det mener vi også de andre foreninger gør.
Hele det set up styres af Henrik, Lotte Kofod 
mand.  Der er tæt på 70 borgere tilmeldt. 
Hvis man ønsker at være medlem kan der 
sendes sms til 29790609.

Læs mere om Whatt’s App på side 9.

Landsbyrådet har kontaktet Roskilde kom-
mune angående det vestlige og østlige 
gadekær. 
Flere har påpeget at vandmilijøet er for dårligt 
i begge gadekær, og der meget bevoksning 
som ikke burde være der. Desuden henstill-
er Landsbyrådet til alle i Herringløse, at de 
ikke fodre ænderne ved gadekærene. Vi gør 
ænderne og os selv en bjørnetjeneste ved 
den fodring.

Landsbyrådet og NI-gruppen har lavet en 
aftale med Idrætsforeningen om at rummet 
under gymnastiksalen overdrages til Landsb-
yrådet og NI gruppen til opbevaring af diverse 
ting. De to grupper istandsætter rummet.

Landsbyrådet i Herringløse indkalder til borgermøde
om stier i og omkring Herringløse
den 16. november kl 19,00 på Herringløse Skole.

Dagsorden:

1. Velkomst ved Landsbyrådet
2. Anledningen til borgermødet.
3. Valg af ordstyrer
4. Indlæg fra spor.dk
5. Indlæg fra Dansk Jægerforbud
6. Indlæg fra Ågerup vedr. etablering af stier i området mellem Herringløse og 
Ågerup.
7. Indlæg fra lodsejere
8. indlæg fra kommunen
9. Diskussion om stier og ønsker til deres placering.
10. Konklusion af debat.
11. Afslutning fra Landsbyrådet

Nyt fra Landsbyrådet

Borgermøde om stierne
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Bålhytten indviet
Lørdag d. 26/9 kl. 1000 var det endelig blevet 
tid til at indvie den nye bålhytte til de unge i 
landsbyen på idrætspladsen. Bålhytten er et 
resultat af projekt ”Ung i en landsby”, som 
Herringløse Landsbyråd søsatte i forbindelse 
med Roskilde Kommunes Byråds landsby- og 
bydelspris tilbage i juli måned 2014. Roskilde 
Kommunes Byråd syntes heldigvis, at ”Ung i 
en landsby” var så godt et projekt at Herring-
løse vandt landsby- og bydelsprisen og med 
i prisen var et beløb på hele 100.000kr. til at 
virkeliggøre projektet med bålhytten. Herring-
løse Landsbyråd donerede selv 15.000kr til 
projektet. 
Byens unge blev indkaldt til borgermøde der 
blev afholdt d. 27/5 2015 og her blev Klara og 
Clara valgt til kontaktpersoner, ligesom Lotte 
Kofod blev ”voksentovholder”. 

Der blev også talt om ordensregler for brug 
af hytten. 
Det blev endvidere aftalt med Bo Hansen, at 
han skulle forestå det praktiske omkring bål-

Bålhytten ankommer i dele - og jorden er 
hård at komme i, siger entreprenøren.
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hytten og firmaet ”Go-Leg” stod for levering 
af hytten.
Desværre var det ikke muligt at nå at få hytten 
etableret mens det stadig var sommer – men 
denne lørdag formiddag skinnede solen fra 
en skyfri himmel og det havde fået 40-50 Her-
ringløseborgere til at møde op til indvielsen – 

heraf ca. 10 af de unge. Der var selvfølgelig 
tændt bål i hytten og ilden knitrede lystigt da 
de første deltagere indfandt sig ved hytten. 
Landsbyrådet var vært ved en pølse med 
brød samt en øl/vand ligesom Lotte Kofod 
havde bagt en dejlig kage til arrangementet. 

..fortsætter side 6

Borgmester Joy Mogensen klipper snoren over til bålhytten, som dermed er officielt indviet.
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Landsbyrådet havde inviteret borgmester 
Joy Mogensen, Marianne Kjærulff, tidl. 
Borgmester i Gundsø Kommune Evan Lyn-
nerup m.fl. til at deltage i indvielsen og alle 
havde meldt positivt tilbage på invitationen.
Da Anders Gøricke var optaget i København 
med at sørge for ro og orden, var det tilfal-
det Kasper Reck at holde landsbyrådets in-
dvielsestale. Kasper holdt en flot tale og fik 
også på elegant vis indflettet de store gener 
der er for Herringløse ved at bogbussen står 
til at blive skåret væk. Kasper huskede dog 
at takke Roskilde Kommune for prisen der 
gjorde bålhytten mulig. 
Kasper overlod ordet til borgmester Joy Mo-
gensen, der bl.a. roste Herringløse for projekt 
”Ung i en Landsby” og for det engagement og 
initiativ landsbyens borgere igen og igen ud-
viser. Joy Mogensen ønskede de unge tillykke 
med hytten og udtrykte håb om at de vil få god 
gavn af den.
Herefter klippede borgmesteren den røde 
snor over til hytten og dermed var den officielt 
indviet.  
Marianne Kjærulff, der ligeledes var dukket op 
fra Roskilde Kommune, knyttede også et par 
ord til projektet og ønskede landsbyens unge 

tillykke med hytten og opfordrede til at passe 
godt på hytten.
Det var nu tid til at nyde en forfriskning, en 
pølse og et godt stykke kage mens hytten 
blev taget i nærmere øjesyn. De unge der var 
mødt op begav sig ud i en omgang rundbold, 
men inden de stak af sted nåede enkelte da 
at udtrykke glæde og tilfredshed med hytten.

Claus Nørgaard

PS: Roskilde kommune har bekræftet over-
for Landsbyrådet, at bålhytten er omfattet af 
Roskilde kommunes forsikringer.

Anders Gøricke 

Joy Mogensen roste Herringløse for “Ung i 
en landsby”-projektet.
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27.august havde vi inviteret til at besøge en 
meget spændende have i Ølstykke,  hvor Lis-
bet og Peter Norris bor.
Desværre var der kun få tilmeldte, men de der 
kom fik en rigtig god gennemgang af, hvordan 
man kan være selvforsynende med alt grønt. 
Mindre kan jo også gøre det, og vi fik mange 
gode tip til dyrkning både på friland i højbede 
og i drivhus.
Undervejs og under den afsluttende kaffe var 
spørgelysten stor om indkøb af frø, forsåning, 
opbevaring af det høstede og meget andet. 
Som Lisbeth har skrevet gentager vi have-
vandringen i nogle haver i Herringløse sønd-
ag den 22.maj 2016 – så sæt allerede nu X i 
kalenderen. Birte Fromberg

Haveselskab 
lærte om 
selvforsyning
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HallowHerringløse
Uhyggelige væsener overalt i Herringløse 31. 
november. Halloween, eller Allehelgensaften, 
blev fejret da monstre, spøgelser og genfærd 
gik byen rundt og tiggede efter slik og kager.
Mange steder var der fuldt hus. Tidendes 
Tine Svitzer fortæller, at hun fik besøg af 40 
af slagsen - og måtte melde udsolgt af god-
bidder. Hun tog i stedet billeder af væsenerne 
- hvis du ikke skulle tro på det! brie
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Nyt fra Amba: 
Klunkemøbler 
søger bord
Efter flytningen af kondirummet har vi arbej-
det med renoveringen af ”det gamle kondi-
rum”. 
Det er nu så langt fremme, at vi kan indrette 
det som lokalarkiv/-museum og mø-delokale 
for vores foreninger i Herringløse.
Christian Sørensen forventer, at lokalarkivet 
kan åbne i julemåneden, torsdag den 3. de-
cember kl. 17:00, og at han indtil videre kan 
holde en fast åbningstid på torsdage 17:00-
19:00.
Ved stor imødekommenhed fra Egnshistor-
isk Forening i Gundsø har amba modtaget et 
klunketidsmøblement i permanent udlån, som 
opstilles i lokalet – men vi savner et salon-

bord i mahogni, som passer i helheden. 
Hvis nogen har et ’ledigt’ bord, vil vi være 
meget interesserede.
Vi håber, at arkivet kan blive mødested for 
mange med lokalhistorisk interesse, ligesom 
der åbnes plads for egne udstillinger af gamle 
fotos og ting og sager. Vi er derfor også inte-
resseret i at overtage montrer og vitrineskabe 
til udstillingsformål.

Christian Sørensen
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Nabohjælp – naturligvis
Efter TO indbrud på godt to år er det gået op 
for mig, hvor vigtig Nabohjælp er. Samtidig er 
jeg forundret over, hvor få beboere (tre huse) 
på Søvænget, som finder det interessant at 
tilmelde sig Nabohjælp.
Hvad er vi bange for? Er vi bange for at nabo-
erne skal blande sig i vores liv? Har beboerne 
ikke selv haft indbrud og tænker at Nabohjælp 
ikke er nødvendig?
Flere beboere i byen har selvfølgelig aftaler 
med naboer/genboere osv., men når det nu 
viser sig, at hvert 4. indbrud kan undgås ved 
at være med i Nabohjælpordningen, hvorfor 
melder vi os så ikke ind? 
Skal vi selv opleve indbrud før vi finder det 
interessant? 
Ja, hjemme hos os skulle indbrud 2 til.
Min opfordring er at invitere naboer – huse 
bag/foran os selv med i ordningen, da det må 
være optimalt at hjælpe hinanden.
Det er simpelt at tilmelde sig på: www.

nabohjælp.dk. Min opfordring er ”gør det”.
Min opfordring er også, ikke at være så hen-
synsbetændte, så går vi tur med hunden, 
børnene, henter børn fra byture, så er det ok, 
at holde øje med om der er aktivitet, hvor der 
ikke skal være det. 
Eller hvad tænker I?
Samtidig har vi DNA-mærket mange af vores 
ting. 
Det er super billigt og effektivt. 
Er du kunde hus Tryg, kan I få en god rabat 
(jeg er ikke ansat i Tryg, så der er ingen skjult 
agenda for at nævne DNA-sikring). 
Læs mere om DNA sikring her:
https://www.tryg.dk/forebyg-skade/Dna-mae-
rkning/dna-maerkning.html
Facebook gruppen ”Herringløse på godt og 
godt” er også et godt sted at hjælpe hinanden. 
Der er lagt op til at kun beboere fra byen må 
være medlemmer. 
Vi får ofte anmodninger fra beboere, som ikke 
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bor i byen, journalister osv., der ønsker at 
følge med for at skrive en god historie, men 
de bliver ikke lukket ind. 
Her skal vi kunne skrive fortrolige ting om-
kring aktiviteter, indbrud, netværk osv., men 
kun omkring Herringløse.
Håber at I vil være med til at gøre det super 
svært at begå indbrud i vores dejlige by? Jeg 
vil i hvert fald gøre mit.

Kh Stineaja, Søvænget 10

Nytårs Jazz på Herringløse Skole er i år blev-
et rykket til den sidste søndag i januar. Årsag: 
Fastelavnssøndag☺
Altså Nytårs Jazz arrangementet afvikles d. 
31. januar fra kl.13 - 16 Vores kære og helt 
fantastiske musikere har været inde over, 
hvilket vil sge, at vi har fundet datoen i tæt 
samarbejde☺.
Nu, når vi er ved ændringerne, skal det også 
nævnes, at prisen for tre stykker smørrebrød, 
kaffe og småkager, fantastik jazz samt et helt 
unik samvær med dine naboer og andet god-
tfolk er steget til 120,-kr.
Tilmelding er senest d. 24. januar 2016 til 
Marianne på 2980 9334 og Charlotte 2824 
1512

Mange hilsner fra Ni-gruppen

Nytårs Jazz 2016



Herringløse Tidende

Side 14- November 2015

Havevandring i Herringløse
Den 27. september Kl.10 mødtes Herringløse 
Haveselskab hos Lisbeth i hendes have. 
Vejret var jo med os og det var jo pragtfuldt. 
Lisbeth begyndte med at fortælle om, hvordan 
indkørelsen så ud, da de flyttede ind for små 
20 år siden, og om hvad hun havde plantet i 
den forbindelse osv. 
Herefter gik vi ind i haven og fik et indblik i, 
hvad der var lavet om i haven hen over årene, 
og hvilke planer der var for fremtiden. 
Spændende! Efter endt rundvisning drak vi 
kaffe på terrassen i solen, før vi kørte videre 
til næste have.
Den næste have vi så var Birtes have. Birte 
og hendes mand dyrker mange forskellige 
grønsager, som de høster af hen over som-
meren og bruger til maden. 
Birte har i år haft stort held med at dyrke 
hvidløg og viste nogle kæmpe fed hvidløg 
frem.  Igen fik vi en spændende beretning om 
havens forvandling hen over årerne. Når man 
sådan går rundt og får fortalt, ser man det hele 
for sit indre øje og følger med i forvandlingen. 
Der er virkelig blevet tænkt over, hvilke plant-

er der var sat hvor og hvilke forventninger 
der havde været til planten og dens blom-
string. Nogen gange blev til en glædelig over-
raskelse og andre gange blev til skuffelse, 
fortalte Birte. 
Den sidste have vi så var Helles. I Helles ind-
kørsel blev vi mødt af et hyggeligt tableau af 
forskellige figurer og andre fine ting. Mens vi 
gik rundt om huset og så haven, blev vi hele 

Helles have var den sidste på turen. Her blev vi mødt med et hyggeligt tableau af figurer.

Et kig til blomster i Lisbeths have.
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MIN BUTIK                

Kunsthåndværk og gaveartikler
Fra 14. nov til 20. dec. vil butikken bugne med jule- og gaveartikler.

Januar og februar er ferielukket.
Marts og april - holder jeg (desværre) ophørsudsalg, 
der er mange påsketing, gaveart., lys og meget andet.

- 50 % på ikke allerede nedsatte varer.
Grunden til ophøret er manglende kunder, 
så jeg vil bruge lokalerne som systue mm.

Vi har stadig, også fremover, alt til vilde fugle samt
hønsehuse og kaninbure.

Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø. Åben fre-lør- og søndag 10 - 17
www.min-gaardbutik.dk - minbutik@c.dk

tiden mødt af disse små tableauer, som man 
hele tiden måtte dvæle ved, mens Helle for-
talte om havens historie. 
Det var en vandring rundt i en eventyrhave. 
Meget flot! Nu ser vi alle frem til, at der bliver 
hængt lyskæder m.m. i Helles og hendes 
mands have. 
Vi sluttede af med at drikke kaffe i Helles og 
hendes mands hyggelige stue.
I alle tre haver blev der delt flittigt ud af gode 
råd mht., hvordan man kom ukrudt til livs 

mellem småsten i indkørslen, hvor man fik 
mælkebøtter op med rode og efterfølgende få 
en  flot græsplæne, opbevarede Dahliaer osv.  
Alle tre steder fik vi en meget personlig his-
torie om det at have en have uanset, hvor 
megen tid vi tilbringer i den. 
Tak for det.
Næste gang der er havevandring  i Herring-
løse bliver den 22. maj 2016. Sæt kryds i 
kalenderen allerede nu☺

Hilsen de glade havevandrere

Birte har stort held med at dyrke hvidløg.
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HIF indbyder sine nuværende samt inter-
esserede nye brugere til en introduktion til 
brug af motionsrummet søndag den 22. no-
vember 2015 kl. 10-11.
Der vil på dagen være mulighed for at få en 
kort instruktion i brug af apparatur samt red-
skaber, ligesom nye brugere kan melde sig 
ind. Venligst tilmeld dig ved at sende en mail 
til Sune (sunetj@hotmail.com) senest søndag 
den 15. november 2015.
Ligeledes er der stadig er mulighed for at 
komme på Zumba-holdet, som træner ons-
dage kl. 20-21 i gymnastiksalen på Herring-
løse Skole.

Med venlig hilsen
HIF

HIFs motionsrum 
og zumbahold

Fastelavnsfesten afholdes søndag den 7. feb-
ruar 2016 kl 10 i gymnastiksalen på skolen.  
Entré kun 25 kr. Kaffe og te er gratis, en faste-
lavnsbolle til de lækkersultne kan købes. Der 
er præmier til kattekonge og -dronning samt 
bedst udklædte i flere kategorier. Kom og vær 
med til at gøre det til en festlig dag.

Fastelavnsfesten

Kom til nisseløb
Så er der “Nisseløb” d. 5/12 kl 10.00
Kom og løb en tur på enten  4km, 6km, 
7,5km eller 10km. 
Der er også mulighed 
for at tage en tur på 
cyklen på de 10 km.
Tilmelding til Lotte på 
Lottehaahrkofod@
gmail.com eller sms
til 29790609
Der er vand og æbler 
ved målstregen. 
Nissehue påbudt.
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Som noget nyt har byens zumba-dansere val-
gt at udvide programmet, da det ikke var nok 
med én aften om ugen. Så nu har du mulighed 
for at danse med både mandag kl 18.45-19.45 
og onsdag kl 20-21 og det til samme pris! Det 
er heller ikke for sent at deltage i en af vores 
øvrige aktiviteter. Kontakt de holdansvarlige. I 
kan se dem på bagsiden af Tidende.

2 x zumba

Idrætsforeningen holder generalforsam-
ling den torsdag 4. februar 2016 kl 19.30 
på skolen. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskab/kasserens beretning
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 
år
9. Valg af 1 suppleant for bestyrelsen for 
1 år
10. Valg af 1 revisor for 2 år
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
12. Eventuelt

Generalforsamling
i HIF
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Så er jeg her igen!
Kender du det – pludselig dukker der en be-
givenhhed eller et minde op, som taget ud af 
din hukommelses lager.
Som mindre dreng i begyndelsen af 
1950`erne, blev jeg sendt på ferie helt op til 
Thy hos en onkel og tante og deres 5 børn. 
De havde en lille, gammel bondegård med 
køer, grise og en hest. Gården lå lige op til 
hovedvej 10.
Dengang var der kun få biler på  vejene og 
da især helt deroppe i Thy. Så hver gang der 
kom en bil kørende, ja, allerede før man så 
den men kun hørte den, løb alle der ikke var 
i marken, hen til hovedvejen for at se bilen 
og, især, hvem der sad i den. Nåede man 
ikke at se hvem det var, gik diskussionen 

om, hvem det kunne være. Man diskuterede 
af ren nysgerrighed!
Hvorfor dukker sådan et rimeligt, ubetydeligt 
minde lige pludselig op ?
Jeg skruer tiden ca. 60 år frem til i dag.
Skulle vi løbe til Østrupvej hver gang der kom 
en bil, ville vi få travlt. Over 3000 biler farer 
forbi vinduerne hver dag – og dem der kører 
bilerne er, generelt, anonyme for os. Men no-
gle af os noget andet!
Jeg gør det, at jeg spotter kassevogne, især 
de rustne der kører langsomt eller stopper 
helt. Og så kigger jeg efter den gående, især 
ham med hue, lidt lurvet tøj og som er ubar-
beret. 
Han er vist ved at blive paranoid, tænker du 
måske, men det må jeg afvise. Min familie 
synes ikke jeg er blevet mere tosset, en jeg 
altid har været. Men jeg er blevet mere vagt-
som!
En eventuel begyndende paranoia, behan-
dles nemlig bedst, tror jeg, med imødekom-
menhed og venlighed!
Når ”han” kommer gående, bliver han mødt 
med et ”hej og god tur (ud af byen)”.
Da den rustne kassevogn for nogle måneder 
siden gjorde holdt (delvist skjult bag noget be-
plantning), måtte jeg ud og hilse på og han 
spurgte, gudhjælpemig, på meget gebrokkent 
dansk, om jeg havde noget skrot jeg evt. ville 
sælge.
Hvorfor han fik at vide, at jeg ikke mente der 
var noget til salg i hele landsbyen. (Hermed 
undskyld til dem der evt. måtte have noget til 
salg).
En varm dag i september, holdt der igen en bil 
halvskjult og jeg måtte ud og hilse på. 
Det var  denne gang en dyr Mercedes med 
kalechen slået ned. Det hele duftede af et 
par millioner også hans GPS. Da han kørte, 
takkede han for den imødekommenhed han 

Bjarnes Hjørne
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havde mødt. Det  bliver man da helt glad for.
Paranoia, nej ikke her. Men den nysgerrige 
dreng er ca. 60 år senere, blevet mere vagt-
som.
Det er jo lidt trist, at det har udviklet sig sådan. 
Men nu forstår jeg hvorfor det gamle minde 
pludselig dukkede op.
Forresten slog tyven til i vores hjem for ca. en 
måned siden. 
Vi forstyrrede ham fordi vi kom hjem, men så  

desværre ikke skyggen af ham.
Men jeg kommer i tanke om, at ham i Me-
cedesen måske alligevel var bossen for det 
hele. Kalechen var slået ned og det var bare 
med at kaste koster i bilen og køre?
Heldigvis kan vi stadig nyde vores liv her i 
Herringløse, da der er så meget at glæde sig 
over – dog tilsat lidt vagtsomhed.
Vi læses ved.

Bjarne Leed
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Kære børn og voksne i Herringløse! 
Søndag d. 29. november 2015 (1. søndag i 
advent) er der, traditionen tro, juletræstænd-
ing ved det vestlige gadekær kl. 16.00. 
Vi tænder træet, synger et par salmer og får 
(måske, hvis vi kalder højt nok) besøg af jule-
manden, der deler godteposer ud til børnene.
 Der vil være mulighed for at købe gløgg, 
æbleskiver, varm kakao og juleøl. 
Vi glæder os til talstærk opbakning til denne 
hyggelige juletradition i vores by.
 

På gensyn fra
Herringløse Nissebande

Kom og 
tænd 
juletræet
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Som det står nævnt andetsteds i bladet, er vi 
klar til ibrugtagning af Foreningslokalet.
Byens foreninger vil snarrest få udleveret en 
nøgle, så lokalet fremover kan benyttes til 
mødeaktivitet ol.
Vi håber, at de vil benytte lokalet flittigt til 
mødeaktivitet og lignende. 
Vi vil også meget gerne se lokalet benyttet til 
andre formål så som egnshistorik, udstillinger 
eller lignende.
Til gengæld ønsker vi det ikke benyttet til 
formål, der konflikter med udlejningsloka-
lerne.
Det skal f.eks. ikke benyttes til børnefødselsd-
age, mindre familiefester eller lignende. 
Til disse formål har vi udlejningslokalerne 
nedenunder, men hvis du har ideer til andre 
ting lokalet kan benyttes til, så hører vi meget 
gerne fra dig.

Vi har i oktober måned haft generalforsamling 
i AMBA.
Den samlede bestyrelse fortsætter uforan-
dret.

Vh. Leo Holm

Forenings-
lokalet klar 
til at blive 
taget i brug
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Nyt fra bibliotekerne
Hemmelig film
Tag ægtefællen eller vennen/veninden under 
armen og se en god film på biblioteket.
Hvis du gerne vil vide, hvilken film der vises, 
kan du se det på opslag på biblioteket to 
uger før.
Torsdag d. 19. november

Torsdag d. 10. december
Begge dage kl. 13.30
Sted: Ågerup Bibliotek.

Strikkecaféer på biblioteket
Medbring dit strikketøj og få hjælp og inspira-
tion fra de andre deltagere.
Gratis adgang til alle strikkecaféer. Ingen 
tilmelding.
Tirsdag d. 24. november
Alle dage kl. 15-17
Sted: Ågerup Bibliotek.

Bogbussen holder juleferie
Vær opmærksom på, at Bogbussen ikke kør-
er juleaftensdag, samt mellem jul og nytår. 
Har du spørgsmål vedr. bogbussen, er du 
velkomment til at ringe til os på telefon 46 
31 50 32, eller sende en mail til bogbus@
roskildebib.dk 
Læs mere på roskildebib.dk
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Ændrede åbningstider i julen
Bemærk, at Ågerup Bibliotek er åbent uden 
personale mellem jul og nytår.

Kino Bambino
Roskilde Bibliotekerne viser film i alle genrer 
for børn fra 3 år. Der er både skægge tegne-
film, korte fiktionsfilm og seje film.
Kino Bambino 3
Torsdag d. 19. november kl. 10.15-11
Sted: Ågerup Bibliotek.
Kino Bambino 4 – Julefilm
Torsdag d. 10. december kl. 10.15-10.50
Sted: Ågerup Bibliotek.

Udstillinger på Ågerup Bibliotek
Dorte Gjelstrup – Patchwork og quiltning
2. december – 22. december
Sted: Ågerup Bibliotek

Bogsalg
3. november – 12. november
Sted: Ågerup og Gundsømagle Bibliotek

Byttemarked på Roskilde Bibliotek
Smid ikke dine brugte ting ud – de kan nemt 
have værdi for andre. Tag fx gamle bøger, 
sko, tøj og andre ting med og byt til noget 
andet, når Roskilde Byttemarked afholder 
nonprofit byttemarked. Tingene skal være 
i god stand. Alt det, der ikke byttes væk, 
doneres til velgørenhed.
Søndag den 15. november kl.12-15.30
Sted: Salen på Roskilde Bibliotek

Gertruds Kaffesalon
• Hvornår: Den første tirsdag i måneden kl 

19.30 – 21.30.
• Næste gang: tirsdag d. 1. december 2015
• Og igen: tirsdag d. 5. januar 2016 
• Og igen: tirsdag d. 2. februar 2016

• Hvor: Ryttergaarden, Rytterkær 2,  
Herringløse.

• Hvem: Alle kvinder i alderen 18 – 
99, der bor i eller har tilknytning til  
Herringløse og nærmeste omegn

Tilmelding af hensyn til kagebagning osv. på 
gertrud@gundso-rev.dk     eller         25366960        

Med venlig hilsen   
Gertrud Nielsen

Rytterkær 2
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Landsbyrådet
Formand:
Anders Gøricke
Hvedstrupvej 16
21 21 21 97
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:
Claus Wedel Nørgaard
Jønksvej 9
28 70 33 71
cwedel@live.com

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

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

Suppleant
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
42 24 23 59
sunetj@hotmail.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 badminton/
sponsorater:
Lisbeth Pettersson
Brøndbakken 1
20 63 16 33
brondbakken@os.dk

Kontakt til motionsrum 
og nøgler:
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
42 24 23 59
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
ihvorgodt@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
larskim3171@gmail.com

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

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

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

Kontaktpersoner 
i Herringløse

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


