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Det nye Tidende
Nu hvor vi går ind i den kolde tid – med kor-
tere, koldere og også mørkere dage – er det 
et meget godt tidspunkt lige at stoppe op og 
reflektere over den forgangne sommer – og til 
dels efterår.
Årets 4. udgave af Herringløse Tidende er vel 
nok det bedste format til at indkapsle minder, 
stemninger og forskellige aktiviteter i løbet af 
de sidste tre måneder i vores lille, hyggelige 
landsby.
Stor tak til borgere samt vore foreninger for 
at levere grundlaget for dette – og naturlig-
vis også en stor tak til vore annoncører, der 
udgør det økonomiske grundlag for Tidende.
Uden Jer alle var det selvsagt ikke muligt at 
producere vores populære blad.
Aktivitesniveauet er ret højt i Herringløse og 
vi kan se tilbage på en sommer periode med 
fester i byen med tilhørende flagallé, foren-
ingsliv, musik arrangementer, græskar, plan-
tebytte, banko, gadekærs-aktivitet, aktiviteter 
for børnene/+ Storkereden – og senest ”det 
nye sort” i Herringløse; vores hyggelige fæl-
lesspisning !
Inde i bladet kan du glæde dig til at læse om 
dette – rigtig god fornøjelse.

Fokus områder i Landsbyrådet (LBR)
Vi har i LBR afholdt et par møder i løbet af 
sommeren og er nu på plads i den ”nye” 
bestyrelse, hvor vi har fordelt rollerne på for-
skellige områder. Det betyder også, at vi har 
defineret vores ”program” for hvor vi vil pri-
oritere vores tid. Lad mig kort opsummere de 
primære opgaver vi ser foran os det næste 
1-1,5 år:

Tidende
Vi har styrket holdet omkring produktionen 
af Tidende, hvilket har været nødvendigt, da 
Birte ikke længere har tid til at være en del af 
redaktionen mere. Vi er meget glade for din 
indsats omkring Tidende igennem lang tid – 
tak for det, Birte!
For at ”fylde ud”, samt give Jørgen mere tid 
til at producere Tidende, har vi fået Kamilla L. 
Capion ind i redaktionen, ligesom Eva-Carina 
og jeg selv bistår fra LBR. Vi vil desuden in-
troducere nye temaer i bladet – senest om-
kring de små i byen og nu også et dyreindlæg 
og andre temaer er på vej!
Med dette set-up, samt bedre styring omkring 
den praktiske proces, er vi godt rustede til 
kommende års udgivelser af Tidende.

Christian Gervø
Eva-Carina Nørskov
Kamilla Lindquist Capion
Jørgen Brieghel

mail: Tidende.redaktion@gmail.com
Oplag: 300 stk
Tryk: Jungersen 43641000
Udgives: Fire gange årligt

Modtagere:
Samtlige husstande i Herringløse og omegn. 
Dagbladet og andre aviser.
Roskilde Kommune.
Biblioteker i Roskilde Kommune.
Annoncører.

Deadline til næste blad: 
1. februar 2019

Hjertestarter
Projektet omkring en ny ekstra hjertestarter 
midt i byen har været lidt på pause.
For det første måtte vi konstatere, at den 
hjertestarter vi fik var defekt og det kunne ikke 
betale sig at reparere den. For det andet har 
det tidligere været ret bekosteligt at leje/lease 
en hjertestarter, samt at få afholdt kurser for 
mange mennesker, som det ville være tilfæl-
det her.
Tiden har arbejdet for os og priserne er fak-
tisk rimelige nu, men opstart med kurser er 
fortsat ret dyrt og vi arbejder derfor nu med de 
øvrige foreninger om at lave en fælles model 
for økonomien i dette. 
Parallelt med dette har vi erfaret, at Trygfond-
en har et program, hvor man kan søge om 
at få gratis opstart på hjertestarter, så det er 
også en mulighed vi undersøger.
Vi er i en ret aktiv fase nu og jeg håber snart 
at kunne dele løsning og plan for projektet.

Ældre i Herringløse
LBR har igennem nogen tid ønsket at gøre 
noget mere for de ældre her i byen og vi har 
internt diskuteret forskellige initiativer.
Vores konklusion er helt klart, at det gør vi 
bedst ved at inddrage ældre borgere i at de-
finere hvad der kunne være interessant at 
starte op. Vi har derfor meldt ”åbent hus” ved 
vores næste LBR møde og håber at se no-
gle iderige, friske borgere til en kop kaffe hos 
Eva-Carina mandag den 18. november!

Ring 5
I forbindelse med regeringsskiftet er den 
oprindelige trafik- og infrastrukturplan jo som 
bekendt sparket til hjørne. Der er selvsagt in-
gen der ved hvornår og hvordan diskussionen 
om en Ring 5 motorvej bliver taget op igen, 
men vi vil naturligvis gå aktivt ind i dette hvis 
det bliver nødvendigt. Vi har løbende dialog 
med politikere på Rådhuset for at have fin-
geren på pulsen.

Byjord
Der har siden generalforsamlingen i maj – og 
vedtagelsen af vedtægtsændringer for byjord 

– været stille omkring dette. Som opslået på 
Facebook har vi lige nu den første høring ve-
drørende Bygaden 48, hvor man har bedt om 
ejendomsberigtigelse, samt inddragelse af 
et lille stykke byjord (hævd). Borgere i byen 
har mulighed for at komme med indsigelser 
indenfor tidsfristen, så denne sag er jo en god 
afprøvning af de nye vedtægter.

Udvidelse af busrute
De fleste i byen ville sikkert være taknem-
melige for en forbedring af bus forbindel-
serne, både med hensyn til hvor ofte de kører, 
men også hvortil/hvorfra.
Vi har erfaret, at Trafikstyrelsen har midler 
indenfor et særligt budget til at tilbyde om-
lægning af busruter i en periode, så man kan 
afprøve om det er noget der mærkbart kan 
forbedre situationen i området.
Da vi er mange som kunne have stor fordel 
af en forbindelse til Høje Taastrup, vil vi i den 
nærmeste fremtid afdække hvordan man 
søger om dette – mere herom senere.

Foruden ovennævnte arbejder vi også 
løbende med økonomi, flagallé, trafik, Ryt-
terkær 3, energi2020, gadekær, etc.

Med venlig hilsen 
Herringløse Landsbyråd

Christian Gervø

Aktivitetskalenderen
• 1. december kl. 16: Juletræet tændes  

v. Vestre gadekær
• 5. december kl. 17-19: Juleåbent i 

Arkivet på Herringløse skole
• Slutningen af januar: Fællesspisning 

på Herringløse skole. Se nærmere på: 
Facebook ‘Herringløse godt og godt’.  

Landsbyrådets 
sider....
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Det blev en fornøjelse for Ni-gruppen at til-
rettelægge fællesspisning i Herringløse. 
Tirsdag d. 5. november var 60 borgere fra 
Herringløse til fællesspisning på skolen. Det 
blev en succes. 
Det store fremmøde skyldtes, at så mange 
naboer havde sat hinanden stævne på sko-
len. Således  deltog flere generationer og selv 
mødregruppen kom, byens ”grå guld” og ikke 
mindst alle os midt imellem! 
Ni-gruppen havde stor hjælp af kokken Thor, 
som frivilligt og professionelt hjalp til. Det var 
ikke lykkedes uden Thor – tak for hjælpen! 
Initiativets fremtid blev drøftet, hvordan skal 
sådan et koncept være, hvad må det koste, 
skal man fortsat kunne komme, når det pas-
ser at sive, når det passer fx. i forhold til børns 
sengetid osv.? 

Der var stor enighed om, at vi ville dette og 
forsamlingen aftalte at fortsætte med fæl-

lesspisning 
2-3 gange over vinteren. Desuden var der 
enighed om, at tidspunktet er meget pas-
sende - kl. 17 til ca. 19.15 - og man kommer 
og går, som det passer med hensyn job og 
børn. 
Prisen blev også drøftet og vi besluttede at 
holde den på 50,- kr pr. voksen, 25,- kr. for 
børn/unge ml. 8 og 18 år, og gratis for yngre 
børn.

Flere tilbød at hjælpe og jeres hjælp tager vi 
gerne imod. 
Næste gang er i slutningen af januar/begyn-
delsen af februar. Ni-gruppen ser nærmere 
på mulighederne og melder datoen ud via Fa-
cebook 'Herringløse godt og godt'.  

Det var en succes - tak til os alle.  
Med venlig hilsen

Ni-gruppen

Fællesspisning - en klar succes
Lækker buffet. Man kommer og går, som det passer. Køkkenholdet i aktion. Der var fuldt hus til den første fællesspisning.
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Formanden på rejse
I skrivende stund, sidder jeg, jeres formand 
for vandværket, i Nuuk på et af søværnets 
skibe, hvor jeg fra 4. september til 12.oktober 
er maskinchef. Alle hændelser på vandvær-
ket er dygtigt blevet løst af Finn og Kåre. Jeg 
er super glad for at have en bestyrelse, hvor 
medlemmerne kan tage over, ved forfald. Det 
viser, at bestyrelsen er robust nok til at leve 
op til kravene om forsyningssikkerhed.

Status på selskabsændring
Arbejdet med overgang fra interessentskab 
(I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar 
(A.m.b.a.), er i fuld gang. Det nye selskab er 
oprettet i selskabsstyrelsen og nu skal den 
svære del gennemføres, nemlig at overføre 

værdierne til det nye selskab, samt lukke det 
gamle selskab ned med alle konti, NemId og 
aftaler. Jeg forventer, at vi er i mål til general-
forsamlingen i marts.

Stophaner
Fra tid til anden stilles jeg overfor krav og for-
ventninger til, at vandværket udskifter forbru-
gernes defekte hovedstophaner. På denne 
foranledning vil jeg benytte muligheden for 
at klarlægge, hvordan ansvaret for stophaner 
ligger. Stophaner og eventuelle målerbrønde, 
samt vandledninger på forbrugernes ejendom 
er forbrugernes, og er derved også forbru-
gernes ansvar at vedligeholde, reparere og 
udskifte.Ved en ejendomstilslutning betales 
følgende: En andel i selskabets værdier 
samt omkostningen til etablering af tilslutnin-
gen (stikledning, stophane og målerbrønd). 
Det er altså forbrugeren, som har købt bl.a. 
stophanen. Det, som vandværket kan kræve, 
er, at alle disse dele er til stede og er fejlfrie. 
Vandværket kan således kræve, at stophanen 
udskiftes eller en lækage udbedres.

Lækage på min ledning
På baggrund af hændelse, som vi har høstet 

erfaring af, har jeg som formand besluttet føl-
gende.
Hvis du opdager en lækage på din van-
dledning, skal du melde det til vandværket. 
Vandværket foranstalter IKKE rekvirering af 
håndværker til at udbedre lækagen. Vand-
værket rådgiver IKKE med hensyn til valg af 
håndværker. Vandværket KAN kræve et se 
dokumentation på, at håndværkeren har et 
certificeret hygiejnekursus for arbejde på van-
dledninger. Vandværket KAN afbryde vandtil-
førslen til din ejendom, på din regning, indtil 
lækagen er udbedret.

Vandforsyning til ”andre”
Der foreligger en aftale om vandforsyning til et 
vandlaug; ”Damstedbo vandlaug”, som er en 
gruppe af ejendomme, der ikke er andelsha-
vere i Herringløse vandværk. Det er imidlertid 
ikke unormalt, at to forsyningsselskaber har 
aftale om gensidig vandforsyning eller vand-
forsyning til et distributionsselskab. Det, der 
gør situationen uholdbar, set fra bestyrelsens 
side, er, at der tilsyneladende ikke er nogen 
ledelse/bestyrelse med forhandlings-prokura 
i vandlauget. Derfor påtænker jeg, så hurtigst 
som muligt at opsige den foreliggende aftale 
om vandforsyning og indlede forhandling med 
repræsentanter fra Damstedbo vandlaug 
med henblik på at opnå en ny aftale om vand-
forsyning med et distributionsselskab med 
beslutningsdygtig bestyrelse.
Herringløse vandværk er et vandforsynings-
selskab som kun leverer vand til selskabets 
andelshavere, andre vandforsyninger med 
gensidige forsyningsaftaler eller distributions-
selskaber på særlige vilkår.

Mvh Lars K. Thomsen/formand

Nyt fra vandværket: 

Når formanden er på rejse
tager bestyrelsen over

Lars Kim Thomsen har sendt disse flotte billeder fra sin tur til Nuuk. 
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

I AMBA har vi været plaget af flere olietyverier. 
Tyvene tømmer olietanken - formentligt om 
natten. De gør det hurtigt og professionelt 
og vi har egentligt ingen tro på, at de bliver 
fanget.
Vi har nu lavet forskellige tiltag, så vi forhåben-
tligt undgår gentagelser og så vi i det mind-
ste får det erstattet - for det viste sig, at for-
sikringsselskabet ikke ville dække det første 
tyveri. Samlet har det kostet os knapt 30.000 
kr.
Det ærgrer os naturligvis, at vi i vores begræn-
sede budget skal bruge midler på den slags.
Vi har også haft et par større påkørselsskad-
er, hvor både murvært og tag er beskadiget, 
men her kunne vi - ved rundspørgning finde 
frem til synderne, så her fik vi da i det mindste 
fuld dækning.
Af mere planlagte renoveringer har vi lakeret 

gulvet i gymnastiksalen og malet væggene i 
den lille sal samt i køkkenet.
Først i det nye år maler vi den store sal.
Endelig har vi lige haft generalforsamling - 
bestyrelsen fortsætter uændret.

Med venlig hilsen
Leo Holm

Nyt fra AMBA: 

Plaget af olietyverier
Vi er nu godt igang i både motionsrum og på 
vores hold. Tak til alle Jer der bakker op om 
vore lokale aktiviteter på skolen. Det er rigtig 
vigtigt, at I benytter Jer af vores tilbud, så vi 
kan bevare vores lille forening og jo også en 
god mulighed for lige at lære nogle nye i byen 
at kende.

Skulle du her i kulden og mørket have lyst 
til at komme igang og have nogle lyse og 
hyggelige timer og samtidig blive lidt ”fit” til 
foråret, så er der stadig få ledige pladser på 
både Workout Dance- og yoga holdene. 
Begge hold er onsdag aften med start, hen-
holdsvis, kl.18.30 og 19.40.  Vi tilbyder 
selvfølgelig en reduceret pris så 1 hold koster 
350,- og begge hold for kun 600,- dette er for 

resten af sæsonen, der løber til og med april 
2020. 

I vores motionsrum er der jo altid plads til èn 
mere og vi fik tidligere på året nye maskiner, 
så der er mange muligheder for konditions- 
og styrketræning. Hvis du vil høre mere om 
holdene eller motionsrum så find kontaktper-
soner bagerst i bladet.

Så vil vi i HIF bare ønske jer alle en god vin-
ter, glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen
Herringløse Idrætsforening, HIF

Lisa Jacobsen

Nyt fra HIF: 
Benyt jer af 
vores tilbud!

Vi mangler en julemand til årets juletræstænd-
ing, som er d. 1. december.

Opgaven består i at gå rundt om juletræet 
sammen med børn og forældre og synge 3-4 
julesange og efterfølgende at uddele godte-
poser.

Hvis du vil hjælpe, bedes du ringe til en-
ten Susanne på 20767169 eller Charlotte på 
28241512.

Mange julehilsner 
Ni-gruppen

Efterlysning!
Vi mangler 
en julemand
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Første november blev der traditionen tro blev 
der afholdt Allehelgensgudstjeneste for børn 
i Hvedstrup kirke. Da tusmørket begyndte at 
sænke sig, var der en summen af forvent-
ningsfulde forældre og børn med hjemmela-
vede lanterner foran Præstegården. 
Der blev ihærdigt forsøgt at holde liv i lan-
ternerne og styr på børnene og så bevægede 
alle sig op til kirkegården anført af kirkens 
præst Kristian. Lanternerne blev sat på de 
ukendtes grav og så fyldtes kirken. 
På trods af den korte gudstjeneste blev der 
både tid til børnesange og salmer, nadver, 
tændte lys og budskabet om kærlighed og 
taknemmelighed til dem vi har og dem der 
kom før os. Efter gudstjenesten var alle in-
viteret hjem til pastaskruer og kødsovs i 
præstegården og for at fuldende lykken var 
der hjemmebagte kager i alle former og farv-
er. Børnene ræsede rundt i alle kringelkroge 
af præstegården, mens forældrene fik en kop 
kaffe og en snak. 
Arrangementet er det samme hvert år, og det 
er lige magisk hver gang. 

De bedste julehilsner,  Kamilla Lindquist 

I storkereden sker der fortsat mange sjove 
ting. Siden sidst har vi blandt andet afholdt en 
hyggelig høstfest, hvor vi blandt andet havde 
besøg af vores lokale præst fra Hvedstrup, 
Kristian som fortalte os om høst og om gam-
le dage. Han havde også et lille budskab til 
alle børnene, om at gå hjem og kysse deres 
forældre på panden, for på den måde at så 
kærlighed. Høstefesten sluttede af med en 
god gang græskarsuppe til både store og små 
(Mums).
Et lille udpluk af hvad børnene ellers har lavet, 
byder på en tur i Vedelev hvor der blev holdt 
”sangens dag”, her blev der sunget fælles 
sang og Storkereden sang ”Der bor en lille 
krabbe” som deres bidrag til arrangementet. 
Storegruppen har været en tur på brandsta-
tionen i Roskilde og overværet brandslukning 
med mere, det var en stor oplevelse. 

For tiden er vi meget optaget af Halloween 
og det nærtstående arrangement i Hvedstrup 
kirke og på Hvedstrup præstegård, hvor børn 
og forældre i Storkereden kommer til gudstje-
neste og fællesspisning i præstegården. Der 
er blevet lavet flotte lygter, græskarmænd, 
spøgelser og pyntet med edderkoppespind 
og edderkopper i hele Storkereden.
Vi er også så heldige at have den gamle gym-
nastiksal to gange om ugen, som er delt med 
en dag hver til børnehaven og vuggestuen. 
Det er vi meget taknemlige for og børnene 
elsker det. Her bliver der blandt andet dyrket 
børneyoga, danset, løbet og klatret.
Lige om lidt står julen for døren, og det be-
tyder at den kommende periode kommer til 
at byde på en masse julesjov og julehygge 
i Storkereden. Vi skal blandt andet hente ju-
letræ på en af nabogårdene hos Birgitte og 
Martin, til julegudstjeneste, lave julebag og 
holde julefrokost. Der sker altid noget i Stork-
ereden. Med venlig hilsen

Børnehuset Storkereden

Her er næste del 
af føljetonen om 
Storkereden

Kirke, kærlighed og kødsovs

På besøg hos præsten i Hvedstrup.

Børneyoga på skolen.
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Kommer du kørende fra Sengeløse mod Her-
ringløse er det ikke så sjældent at du kan 
se en meget smuk og særlig fugl – som er 
sjælden at se som ynglefugl i Danmark. 
Svævende 3-4 meter over marken i glidende 
flugt, med hovedet søgende efter bytte, ser 
man den blå kærhøg – og vi er heldig at have 
den omkring Herringløse. 
Fuglen ses hele året heromkring, og det sær-
lige er at den bevæger sig lavt over terrænet, 
så derfor kan man i nogle tilfælde være heldig 
i bil at komme ret tæt på, og se dens flotte 
tegninger og farver. 
Hunnen kan godt forveksles med en mus-
våge, da hun er brunstribet, men hannen er 
virkelig noget for sig og har noget majestætisk 
over sig med sin fine ”hermelinsdragt.” 
Hannen er nemlig blågrå med sorte ving-

espidser, og bugen og undersiden er hvid 
med sort vingebagkant. 
Ser man en blågrå høg med sorte vingespid-
ser om vinteren i lav glideflugt over marken, 
så er det blå kærhøg. 
Den jagter mus, specielt markmus, men også 
andre gnavere og småfugle, fisk, krybdyr og 
padder samt insekter kan findes på menuen. 
Den foretrækker åbent land som heder, mo-
ser og andre fugtige områder, men den kan 
også yngle på dyrkede marker i høj og tæt 
vegetation. 
Det åbne land og marker, samt engarealer 
har vi jo her netop heromkring, så måske en 
gang kan vi være heldige at den blå kærhøg 
kan finde på at yngle her – hvilket ville være 
lidt af et ”fugle-scoop”.  

Eva-Carina Nørskov

Dyr i vores fantastiske 
natur – den blå kærhøg

Status på vores gadekær er at både Østre og 
Vestre gadekær har fået skåret siv m.m.
Ved Vestre gadekær er der fældet et træ pga 
sygdom.
Gennemløbet mellem de to gadekær virker til 
at være stoppet, da der ikke kommer noget 
vand ud af røret ved det Vestre gadekær, på 
trods af høj vandstand i det Østre.

Kommunen har derfor bedt Fors om at kigge 
på det. Det er i skrivende stund ikke besluttet, 
om firmaet Microbes skal fortsætte deres be-
handlinger med mikroorganismer i 2020, men 
vi håber, at kommunen vil
fortsætte dette pilotprojekt, da vi jo er midt i 
processen.

 Mvh Jens Winther

Sådan står det til med gadekærene

Den blå kærhøg kan ses i vores område. Foto: Pixabay
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Tegnekonkurrencen, der blev udskrevet i Ti-
dende, blev vundet af Nikoline på 9 år. Hun 
har sendt denne flotte tegning af sin far.
2. pladsen gik til Noomi, som havde tegnet 
hele sin familie. Flot!
3. pladsen blev delt af Nora på 2 år og Oscar 
på 4 år.
Stort tillykke til jer alle fire. Præmierne er delt 
ud, og der blev vundet lækre farver, så man 
nu kan gå i gang med at tegne endnu mere!
Håber I kunne bruge præmierne.

Hilsner 
Birte, Østerbo 6, og 

Kamilla, Vadvej 4

Nikoline 
vandt tegne-
konkurrencen

Søndag den 27. oktober var der plantebyt-
tedag.

Der var ikke det store fremmøde, men jeg 
kom hjem med 4-5 store Dahliaknolde, som 
Jytte Tolstrup havde med. Jeg byttede med 
frø fra lyserød/rød pæonvalmue og lidt stok-

rose-frø.

Jeg havde Margurit, Hosta, Julerose samt 
Timian med - skulle nogle være interesseret 
så er det bare, at kontakte undertegnede.

Helle Hansen
helleuldahlhansen@gmail.com

Plantebyttedag uden stort fremmøde

2. pladsen gik til Noomi 1. præmien gik til Nikoline.

3. pladsen blev delt mellem Oscar (t.v.) og Nora.

Som det fremgår af billedet, var der ikke stort fremmøde. Men kaffe på kanden!
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Wibholm Aut. El-Installatør er 
en nyetableret virksomhed som er 
startet op i 2013. Vi er 2 ansatte.

Virksomheden ejes og drives af 
Peter Wibholm som er den au-
toriserede El-installatør i virksom-
heden. For os er kvaliteten, det 
gode håndværk og den person-

lige service det vigtigste.

Private.
Alle typer el-entrepriser udføres. 
Skal du bygge nyt hus, nyt køk-
ken eller måske bare have et par 
nye lamper i haven, gives gerne 
et uforpligtende tilbud på el-arbej-

det. Al el-arbejde laves!

Erhverv.
Har din virksomhed brug for 
en seriøs el-installatør som er 
løsningsorienteret og service-
mindet. Så henvend dig til Wib-
holm Aut. El-Installatør og få et 

uforpligtende tilbud.

Alle el-entrepriser udføres
Din lokale el-installatør

Arkivets informationscenter er en guld-
grube af ”stof” om tidligere ”Herringløsere”, 
ejendomme og lokale begivenheder. 
Fra Jens Hansen har vi modtaget et ju-
bilæumsnummer af Roskilde Dagblad med 

forsider fra perioden 1878-1992.

Juleåbning den 5. december kl. 17-19.  
Arkivet byder på julehygge med et ”glas” og 
lidt knas og en snak om, hvad arkivet kan 

Se gamle avisforsider 
fra Dagbladet i arkivet

bidrage med i 2020. Tag gerne Jeres gode 
ideer med – og eventuelle forslag til arrange-
menter, som I måske selv vil være med til at 
planlægge.

Sankt Hans-festerne, fortsat fra august-
nummeret af Tidende:
Lige efter besættelsens ophør i 1945 var der 
arrangeret et mægtigt Sankt Hans-bål på 
idrætsforeningens grund. 
Det var lavet som et tårn og bestod af en 
masse plader og affald fra tømmerværkstedet 
og lavede så meget røg, at folk kom langvejs 
fra, fordi de troede, der var brand i Herring-
løse.

Åbningstider
i arkivet
Arkivets faste åbningstid i 2019-20 er første 
torsdag i måneden kl. 17-19. 
Besøg i arkivet kan desuden aftales ved hen-
vendelse til Christian Sørensen (46769166) 
eller Helle Simonsen (20325363).

Christian og Helle
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Lån en mulepose på biblioteket
Vi har valgt at droppe plastikposer på Ågerup 
Bibliotek. Det er sådan en dejlig konkret måde 
at passe lidt på miljøet og bruge lidt mindre 
plastik. 
Til gengæld kan du låne en mulepose med 
hjem. Det er faktisk ligesom at låne en bog 
eller en tegneserie.
Når du står på biblioteket og skal bruge den, 
tager du en mulepose og scanner den ved 
udlånsautomaten. Ligesom med bøgerne, 
kan du låne posen i op til 31 dage. 

Montrer og vægplads til dig 
- Vil du udstille på dit bibliotek?
På Ågerup Bibliotek er der løbende udstill-
inger, og vi kan måske også finde plads til din. 
Du kan både udstille din egen kunst, det du 
samler på og der er også muligheder, hvis du 
finder på noget helt tredje.  
Biblioteket har både glasmontrer til de små 
ting og vægplads til de store.
 Henvend dig på Ågerup Bibliotek, når der 
er personale tirsdag og torsdag eller skriv til 
Gitte Jacobsen, mail gitteja@roskilde.dk, tlf. 
46315049. 
Hvis du vil indstilles til Roskilde Bibliotek-
ernes Månedens Kunstner, KAN du skrive 
til mellemreolerne@roskilde.dk. Fortæl lidt 

om dig selv og 
din kunst samt 
vedhæfte et 
billede.

Hyggelig 
højtlæsning 
på dansk
- Børn skal 
helst lære at 
læse og skrive 
for at begå sig. 
At få læst højt 
og tale om det, du har hørt, er en rigtig god 
måde at øge ordforrådet på og gøre børnene 
klar til selv at læse. På fire eftermiddage i be-
gyndelsen af 2020 inviterer Ågerup Bibliotek 
børnene til hyggelig højtlæsning og snak. 
Frivillige vil læse højt fra forskellige 
børnebøger og sammen med børnene tale 
om bøgerne. Biblioteket serverer saftevand 
og lidt sødt.
Det er for børn fra 5-8 år og sker kl 16-17 på 
følgende datoer: Tirsdag d. 21.januar, Tirsdag 
d. 28.januar. Gratis og ingen tilmelding.

Roskilde på sporet
- Mini foto-udstilling på  Ågerup Bibliotek fra 
4. – 31. december
I 1847 fik Danmark sin første jernbanestræk-
ning, som forbandt København og Roskilde. 
Jernbanen satte skub i den industrielle ud-
vikling i byen.
I en mini-fotoudstilling viser Roskilde Lokal-

Det sker på biblioteket i Ågerup historiske Arkiv gamle fotografier fra jernban-
ens første tid i byen.

Juleteater for børn - En rigtig nisse
- Ågerup Bibliotek, Lørdag d. 14. december kl. 
11-11.30 For børn fra 3-8 år og deres voksne
Pris: 25 kr. Børn. Voksne 25 kr. 
Det lille verdens teater opfører den skønne 
teaterforestilling En rigtig nisse.
Kort fortalt er Ida er flyttet for sig selv, der 
roder og er fyldte kasser, der kun venter på 
at bliver pakket ud. Så Julen bliver sprunget 
over i år, og pyt med det, for det bedste det er, 
at ingen skal bestemme, hverken om der skal 
holdes Jul eller hvor tingene skal stå. 
Og dog - i det nye hus bor der en nisse, en 
RIGTIG nisse. Den elsker risengrød og er 
glad for, at der endelig er flyttet et menneske 
ind, så den igen kan få sin grød. Så nu må 
den, med nisselist få Ida til at lave grød og 
komme i Julestemning. 

Schyyyh, du kan se film på biblioteket 
Kom med til hemmelig film på Ågerup Bibli-
otek kl. 13:30 torsdag 21. november og tors-
dag 12. december 
Vi viser film i alle genrer, både de populære 
og de smalle, så der er noget for enhver films-
mag. Se hvilken film vi viser, to uger før på 
biblioteket. Alle er velkomne. Det koster gra-
tis. 

Bif for de små på biblioteket 
- Gratis film for børn fra 3 år torsdag 21. no-
vember og torsdag 12. december kl. 9:45-
10:50 
Nøjhh, det er for børn og det er gratis og ret 
hyggeligt, når der er Kino Bambino på Ågerup 
Bibliotek.
Til forevisningen i november er der fire film 
på programmet. Den første handler om vas-
ketøjets hemmelige liv i vaskemaskinen. Den 
anden om Aston, der passer på de ensomme 
sten, han finder på sin vej. 
I Cirkeline vanker der en regnvejshistorie om 
Klodsmus, en musevariant af Klodshans. 
Til sidst er det en film med Prik og Plet, som 
leger i snevejret. 

I december er der film om Hr. Pind, der bor i 
Familietræet sammen med sin kone Fru Pind 
og deres tre pindebørn. 
Det koster ikke noget, men husk at meld dig 
til på biblioteket. 

Julekonkurrence i børnehøjde: Kig og find 
i snelandskabet
- På Ågerup bibliotek fra 2.-31. december 
Hvis du finder de sjove, finurlige ting og per-
soner, der gemmer sig i snelandskabet, delt-
ager du i julekonkurrencen om en præmie. 
Jo flere gange du er med, jo større er dine 
vinderchancer.
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Så er der igen en lille bøn og et stort ønske, 
fra os der bor på grusvejene omkring Herring-
løse..Det er fint og hyggeligt, at der bliver gået 
tur med hunde på vore veje og stier.. men, 
men..det er ikke hyggeligt med alle de hunde 
der ikke holdes i snor. 
De render i vore haver, jagter vores katte og 
høns og hvad der ellers kan jages og deres 
efterladen- skaber kan vi så træde i eller få 
fordelt så dejligt med plæneklipperen!

Det er desværre også et gentagent problem,at 
vildtet jages op og endda bliver bidt helt eller 
halvt ihjel af løse hunde, hvilket ikke er ok. 
Og igen kan vi jo kun henstille til, at det rent 
faktisk er LOVPLIGTIGT at holde sin hund i 
snor. Nogle har den holdning, at det ikke er 
gældende herude omkring men “selvfølgelig” 
skal den holdes i snor oppe i byen. 
Måske du næste gang skulle tænke, om du 
ville synes det var hyggeligt med en fremmed 
hund i din have, som måske jager din kat eller 
farer rundt og lægger en “lille hilsen” på din 
havegang???

Så kære hundeejere, husk nu den snor på 
hele gåturen, eller tag til en af vore nærliggen-
de hundeskove hvor der er fri leg.

På vegne af flere “udkantsbeboere”, Lisa 

Læserbrev:
En lille bøn fra” 
udkants”-Herringløse

Ni-gruppen mangler 
”personale”
Vi søger en, der har lyst til at 
komme med ideer.
Vi søger en, der har lyst til at 
give en praktisk hånd.
Vi søger en, der gerne vil være 
med i et godt team.
Vi søger en, der bare har lyst til 
at gøre noget for byen.
Kom ud af busken og henvend dig 
til en fra Ni-gruppen. 
Vores kontaktoplysninger står i 
dette blad.

Stor hilsen fra Ni-gruppen.

Juletræstænding 1. december 2019 kl. 16.00
Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig 
time eller to.
Der bliver mulighed for at købe gløgg / juice/
øl/vand og æbleskiver.
Forhåbentlig kommer Julemanden forbi (se 
anden artikel her i bladet) så vi sammen kan 
synge nogle julesange – og de fremmødte 
børn kan få en godtepose.

Mange julehilsner 
Ni-gruppen

Juletræet tændes
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Landsbyrådet
Formand:
Christian Gervø
Hvedstrupvej 14
28 80 80 20
christian.gervoe@gmail.com

Kasserer:
Kasper Reck-Nielsen
Østrupvej 3
31 16 51 14
kasperreck@gmail.com

Best.medlem
Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
00352 368540
h.lauridse@eib.org

Best. medlem
Peter Hansen 
Hvedstrupvej 24
40 33 86 96
lilleedelgave@yahoo.dk

Best. medlem
Lotte Vangsgaard 
Brøndbakken 9
46 76 22 82 
lmunk@mail.dk

Suppleant
Nicki Nielsen
Østrupvej 5
20 20 97 90
nickiaagaard@gmail.com

Suppleant
Eva-Carina Nørskov
Jønksvej 7. 
51934044

H.I.F
Formand:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
L.rahbeck@mail.dk

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

Kontakt yoga:
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:
Lone Steiness
lonesteiness@hotmail.com
Tlf 51516569

Ni-gruppen
  
Charlotte Hansen
Rundingen 8
28 24 15 12
cbh42@hotmail.com

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

Susanne Jensen
Korskær 9
20767169
korskaer9@hotmail.com

Jytte Tolstrup
jytte@arnishoej.dk 
24645198

Louise Johannessen
Louise_Johannessen@
hotmail.com
Tlf 42245995

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
27 15 77 50
lhoholm3@gmail.com

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

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

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

Medlem:
Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97 
malene@herringlo-
esegaard.dk

Suppleanter:
Christian Sørensen
Skolegyden 2
46 76 91 66 
csalexander@live.dk

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

Kontaktpersoner 
i Herringløse

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

Arkivet 
Arkivets faste åbning-
stid er første torsdag i 
måneden kl. 17-19. 
Besøg i arkivet kan 
desuden aftales ved 
henvendelse til Christian 
(46769166) eller Helle 
(20325363).

Hjemmeside
http://herringloeseportal.
wixsite.com/portalen

Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
+352 621 368 540
h.lauridse@eib.org

Facebook
Herringløse Landsby - “Due-
slaget”: www.facebook.com/
groups/1085798388134343/

Herringløse på godt og godt: 
www.facebook.com/groups/
herringloese/
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