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Aktivitetskalender 
6/9: Gertruds kaffesalon kl. 19,30, Rytterkær 2
12/9: Borgermøde kl. 19 om gadekær og gadekærs-
planer. Skolen.
21/9: Foredrag om Siriuspatruljen kl. 19, skolen.
4/10: Gertruds kaffesalon kl. 19,30, Rytterkær 2
1/11: Gertruds kaffesalon kl. 19,30, Rytterkær 2
4/11: Ølsmagning kl 19 på skolen.
7/11: Borgermøde kl. 19 om skole, trafik og energi-
landsby. Skolen.
6/12: Gertruds kaffesalon kl. 19,30, Rytterkær 2
9/1: Borgermøde kl. 19 om rekrative områder om-
kring Herringløse. Skolen
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Trafik i Herringløse 
Flere borgere i Herringløse er fortsat utilfredse 
med hastigheden i byen. Der har netop været 
en trafiktælling, hvor man kan se antallet af 
trafikanter og en indikation på hastigheden. 
Disse tal har vi ikke fået endnu, men en vur-
dering er, at der kører ca 3000 biler gennem 
Herringløse i døgnet, hvilket er meget for en 
lille by. Vi vil også gerne kende en effekt af 
hastighedensnedsættelsen på Østrupvej. 
Dette er vi i dialog med Roskilde kommune 
om. Desuden har vi på opfordring fra borgere 
i Herringløse kontaktet Midt- og Vestsjæl-
lands Politi og anmodet om hastighedskontrol 
i Herringløse.
 
Et praj til Roskilde kommune 
Forvaltningen i Roskilde kommune vil meget 
gerne have, at borgere i Roskilde kommune 
kontakter forvaltningen, hvis der er ting der 
skal udbedres. Derfor har man kommunen 

bedt os om at bringe dette link:  : http://roskil-
de.dk/giv-et-praj
 
Hermed nogle eksempler: 
• Vi har meldt det manglende skilt og beplant-
ningen langs Østrupvej ind til udbedring hos 
kommunens materielgård. Vi kigger derudo-
ver på autoværnet på Sengeløsevej. Vi kan 
ikke sige præcis hvornår det bliver udbedret.

• Fodgængertavlen i Herringløse er det op 
til SEAS at reparere, og dette har vi nu også 
meldt videre til dem.

• Traileren står på privat grund og derfor er 
det op til grundejeren at foranledige denne 
fjernet evt. ved politiets hjælp hvis grundejer 
finder det ønskeligt. Det er FORS, der ejer 
matriklen, og vi har nu skrevet til dem. 

Landsbyrådet
Anders Gøricke

Nyt fra Landsbyrådet

Landsbyrådets tema 2016/17 
er ældre i Herringløse
 
Vi har bedt om input til dette tema, og der er 
kommet enkelte allerede nu.
 
Landsbyrådet vil ansøge om penge til det via 
Roskilde kommune pulje til bydele og land-
byer i Roskilde kommune.
 
Følgende ideer er fremkommet: 
1. Fælles cykler og gerne tandemcykler
2. Et herreværelse f.eks på skolen hvor byens 
ældre mænd mødes 2 timer hver uge. Måske 
med fælles spisning og sang
3. Et dameværelse f.eks på skolen, hvor by-
ens ældre damer mødes 2 timer hver uge. 
Måske med fælles spisning og sang.
4. En petanque-bane ved skolen
 
Andre forslag kan sendes til:
anders.goricke@sodra.com 

Landsbyrådet
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Igen i år var der stor opbakning til Sankt Hans 
på sportspladsen i Herringløse.
Landsbyrådet var vært ved pølser, sodavand 
og øl.
Året båltaler var borgmester Joy Mogensen 
som blandt andet talte om moral, flygtninge, 
og det fællesskab vi har ikke alene i Herring-
løse men også i Roskilde kommune. 
Året person - blev ikke en person, men en 
forening nemlig NI-gruppen som nu er ble-

vet til SEKS-gruppen. Landsbyrådet begrun-
delse var, at gruppen igen i år er lykkes med 
et super flot loppemarked, og en meget stor 
arbejdsindsats både før og efter loppemark-
edet. Endnu engang tak fra os alle til Jer fra 
gruppen.
Cirka 125 borgere var mødt op til Sankt Hans.

Landsbyrådet
Anders Gøricke

Foto:  Christian Nygaard  Pedersen

Skt. Hans: 
Borgmestertale 
og hæder til
Ni-gruppen

Anders Gøricke bød velkommen. Ni-gruppen blev “Årets person”.

Borgmester Joy Mogensen holdt båltalen.
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Loppemarkedet 2016 er for længst godt over-
stået. Ni gruppen vil her benytte sig af at sige 
tak til de mange hjælpere og kagebagere, 
uden jer var det ikke lykkedes. En særlig tak 
skal lyde til Bjarne Larsen og Keld Rasmus-
sen for den kæmpe indsats de begge lægger 
for dagen(e). Her er nogle af de opgaver de 
klarer: Opsætning af diverse skilte, strømfor-
syning, opmåling af stadepladser, opsætning 
af telte, gril, øl anlæg, pølsesalg, slid og slæb 
og meget mere. Tak til jer to!                                     

Efter utallige ønsker vil vi prøve noget nyt til 
næste år. Kommende loppemarked vil blive 
afholdt en lørdag, så der vil være mulighed for 
at udvide det til en byfest/fællesspisning og 
hvad der ellers findes på. Ni gruppens loppe-
marked vil være fra kl. 9.00-15.00 hvorefter 
et andet eller flere udvalg overtager arrange-
mentet. Det er ikke på plads endnu, hvilken 
gruppe(r) der overtager, det får vi på plads i 
løbet af vinteren.  Ni-gruppen
Sæt kryds den 10. juni 2017

Velbesøgt loppemarked
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Nyt fra HIF - hold i sæsonen 2016/2017

Det er ikke for tidligt at tænke på hvilken aktiv-
itet du vil melde dig til i næste sæson:

Der er Zumba hele 2 gange om ugen man-
dag kl 18.45 til 19.45 og onsdag kl 20 til 21 
Holdstart i uge 34. Pris for en af dagene er 
450 kr for hele sæsonen. Hvis du melder dig 
til begge hold kan du få det for kun 650 kr ☺

Pia er vores uddannede instruktør. Kontakt 

Lisa hvis du vil tilmelde dig til. Du kan også 
melde dig til ved holdopstart☺

HIF driver fortsat et lyst, hyggeligt og ud-
fordrende motionsrum på 1. sal i ”hallen” v. 
skolen på Hvedstrupvej. 
Vi er aktuelt 40 registrerede brugere, heraf 
flere familiekontingenter, og har altid plads til 
flere. 
Prisen er DKK 300,-/halvår for et enkeltkon-
tingent eller DKK 600,-/halvår for husstand-
skontingent – betaling opkræves i januar og 
juli via e-mail.
Når din interesse nu er vakt, så kontakt Sune 
Tüxen Jørgensen på Skolegyden 2 / sunetj@
hotmail.com / 42242359 og få udleveret din 
nøgle til yderligere velvære☺

Hvis du vil spille hockey kan du kontakte Lars 
Feldstedt for yderligere information.

Du kan også få en tid til badminton eller bord-
tennis? Kontakt Lisbeth og få gymnastiksalen 
en time hver uge. 

Er du klar 
til zumba, 
hockey 
og tennis?

Har du et firma eller kender 
du et firma der har lyst at 
have en annonce i vores 
blad 4 gange årligt, så kan 
du se priserne her:

Annoncepriser i Herringløse 
tidende:
1 lille annonce (ca. ¼ side) 125 
kr. x 4
1 mellem annonce (ca. ½ side) 
250 kr. x 4
1 hel side inde i bladet 500 kr. 
x 4
Hele bagsiden 1000 kr. x 4

Kom i Tidende!
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Herringløse Haveselskabs plante-bytte-dag 
fandt sted 22.maj under sejlet ved gadekæret.
Indbydelsen lød på at komme ned til vestre 
gadekær fra kl.10. med eller uden planter at 
bytte med. 
Der var ikke overvældende tilslutning, men 
mon ikke der kommer flere næste år, hvis vi 
laver det til en tradition.
Vi – Helle Normind  og jeg – havde sørget for 
kaffe og lidt kager, og mens der blev byttet 

planter gik snakken livligt om de forskellige 
planter.
Har I lyst til en havesnak, eller en ide til et 
havearrangement må I endelig kontakte os.

De bedste hilsener
Helle Normind    

hellenormind@gmail.com       
eller

Birte Fromberg   
birte.fromberg@icloud.com

Plantebytte under sejlet

Herringløses yngste beboer fik hilst på. Man kunne få spændende planter med hjem.

Der blev snakket, dukket kaffe og byttet planter.
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MIN BUTIK                

MIN BUTIK er under om forandring 
da selve butikken er lukket. 

I vil stadig kunne støtte Gambia ved at 
købe de hjemmelavede ting vi laver. 

Mona er altid at træffe på telefonen 
hvor man også kan aftale en tid for hvornår man kan komme 

og se hvad der kan købes. 

I næste nummer af Herringløse Tidende vil der stå 
lidt mere om åbningstider.

Man vil altid være velkommen til, at kontakte mig 
på mobilnr.: 22 818 929.        

  Mvh. Mona

Kunne det ikke være 
dejligt at vi havde et par 
bænke rundt om i byen? 
Et sted hvor man kan 
sidde og hvile sig når man 
er ude og gå tur, eller bare 
sidde og nyde livet og ud-
sigten. Ni gruppen er ved 
at undersøge om vi kan få 
råd til et par stykker. 
Vi mangler hjælp fra byens 
borgere til forslag om hvor 
bænkene skal placeres.  
Har du et godt sted så sig 
det til en af os fra Ni-grup-
pen. Ved flere forslag er 
det ni-gruppen der afgør 
hvor det bliver.
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Landsbyrådet holdt den 30. april grill-aften 
ved den nye hytte på sportspladsen, vi håber 
at borgerne i Herringløse spontant og måske i 
forbindelse med et møde bruger hytten. Nu er 
der monteret grill hen over bålstedet i hytten, 
og der er brænde til rådighed. 

Landbyrådet holdt igen den 6. maj grill-hygge 

ved det vestlige gadekær.
Hvis nogen i Herringløse får lyst til at holde 
en grillaften eller andet, og man ønsker at in-
vitere andre i Herringløse, så er vores Whats 
App super god til det formål.

Landsbyrådet
Anders Gøricke

Grillaften 
ved den 
nye hytte
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Indkaldelse til borgermøde i Herringløse den 12. september kl 19 på skolen 
eller ved gadekæret.
 
Emne: gadekær i Herringløse og byjord.
 
1. Velkomst ved Landsbyrådet
2. Anledning til borgermødet om gadekærene og byjord ved Landsbyrådet.
3. Forslag til projekt ved det østlige gadekær ved Roskilde kommune, samt 
ideer til dette fra borgerne i Herringløse.
4. Det vestlige gadekær og det nordlige gadekær.
5. Byjord – hvad er byjord, hvem ”ejer” det og hvilke krav og pligter er der til 
byjord. Indlæg fra Roskilde kommune.
6.Vi har borgere i dag som betaler for byjord og andre der ikke gør, hvad gør 
vi i fremtiden?
7. Debat
8. Konklusion
9. Evt  

Landbyrådet

Indkaldelse til borgermøde
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I forbindelse med opmåling af Vandværkets 
ledningsnet havde vi uddelt en skrivelse samt 
flag til opsætning ved stophaner og måler-
brønde. 
Sammen med to opmålere fra firmaet Thvilum 
gik Kåre og jeg rundt i byen den 10. og 11. 
maj. 
Solen skinnede og de to (Susanne og Jette) 
var pænt imponeret over vores lille hyggelige 
by. 
Det gjorde det ikke dårligere at vi på de 2 dage 
nåede 155 målepunkter og fandt 81 udsatte 
flag, samt at der virkelig var gjort tiltag for at 
gøre opgaven nemmere for os (se billedet). 
Der skal derfor lyde en stor tak til de mange 
som satte flag ud. 
De sidste stophaner som ikke blev fundet, vil 
vi hen over tid arbejde videre med at finde. 
For nogen kan det skyldes at man måske ikke 
lige fik talt om det da man overtog huset, eller 
tidens tand har gemt den under jorden.

Vandværket bistår gerne med at finde 
stophanen sammen med dig, men skulle du 
selv støde på den, så kontakt os venligst 
så vi kan bistå med at få den lokaliseret, og 
dermed ind på kortet.

Med venlig hilsen
Finn Alm

Gode måledage

Rigtig mange havde sat flag ud.
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Landsbyrådet i Herringløse blev inviteret af 
Roskilde kommune til at deltage i Landsby-
ernes Dag.
 
Borgmester Joy Mogensen bød velkommen 
til de knapt 50 deltagere fra hele Roskilde 
kommune. 
Joy Mogensen startede sin tale med at 
fortælle, at for 10 år siden talte man ikke om 
landsbyerne i Danmark, det var ofte et sted 
hvor der ikke skete nogle ting, hvor der var 
forfald og man flyttede fra. 
Dette var også tilfældet flere steder i Roskilde 
kommune.
Men nu er udviklingen vendt, Joy havde talt 
med en ejendomsmægler som sagde, at i dag 
solgte man ejendomme i landsbyerne uden 
problemer, og at Roskilde kommunes lands-
byer er attraktive at bo i. 
Det glædede borgmesteren meget, og hun 
mente mange af hendes politikere kollegaer 
er stolte over de meget velfungerende lands-
byer vi har i dag.
 
Planchef Dorte Andersen gennemgik hereft-
er kommuneplanen for de næste 4 år, den 
bliver snart sendt i høring, og skal behandles 
politisk omkring jul.
Der er fire hovedpunkter:
 
1.       boligudbygning
2.       natur og landskab
3.       detailhandel
4.       erhverv
 
Desuden har det meget høj priotet at vi løfter 
og beskytter den historiske arv som Roskilde 
har.
 
Roskilde kommune arbejder fortsat ud fra 
5-fingerplanen, som kort betyder at der skal 

skabes kiler og veje ud fra/til Roskilde. Det 
gælder både veje, men især stier og cykel-
stier som skal udbygges i fremtiden.

Ring 5 er fortsat aktuelt, og er ifølge planche-
fen ikke ”nedlagt”.
Råstofplanen for kommunen er fortsat aktiv, 
og er er enkelte områder i nord som kan brug-
es til grusgravning, dog er de primære arealer 
øst for Roskilde by.
Viby bliver de næste år en by som bliver udvi-
det meget, man planlægger for helt op til 700 
ekstra boliger.
Herringløse er der mulighed for udvidelse 
med 14 boliger.
Der bliver om kort tid lavet en plan for cykel-
stier i kommunen. Landsbyrådet vil indsende 
forslag efter dialog på borgermøde til eft-
eråret.
 
Trafik
Vejchef, Ivan Hyllested, oplyste at kommunen 
inden for kort tid har en plan klar for renover-
ing af krydset i Østrup.
 
Holbæk kommune kom med et indslag om en 
”grejtrailer”. Den indeholder stort set alt pro-
fessionelt grej til græsslåning, hækklippere, 
skovle, 0sv så man kan vedligeholde grønne 
områder som normalt ikke bliver vedligeholdt. 
Det eneste krav som kommunen i Holbæk 
stillede var at man kom på et 3 timers kursus 
i betjening af maskinerne. 
Det var gratis at låne traileren. 
Landsbyrådet syntes det var en god ide, og 
vil skubbe på Roskilde kommune for at få en 
tilsvarende.
 

Landsbyrådet
Lotte Kofod

Anders Gøricke

Herringløse med til 
Landsbyernes Dag
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

Hvis du har flere end du kan spise så lad os samle dem sammen og køre dem til 
et mosteri og få lavet æblejuice. 
Du modtager most svarende til det kg æbler du har afleveret. 
Der vil være et lille mosterigebyr for at få æblerne presset.

Har du mange æbler i haven?

Den præcise dato for æbleind-
samling vil blive offentligg jort 
på Herringløse vigtigt, Facebook 
og i glasburene, men det bliver i 
september.
For mere information kan Lotte 
kontaktes på 29790609.

Venlig hilsen 
Landsbyrådet
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Bjarnes hjørne
Så er jeg her igen! 

Det bliver et lidt skarpere hjørne denne gang, 
da indholdet bærer præg af generalforsamlin-
gen i april og, især, nogle af læserbrevene i 
TIDENDES maj-nummer.

Jeg har altid savnet læserbreve i bladet – der 
kom næsten aldrig nogen da jeg var ”redak-
tør” i nogle år. Nu kom de så, nogle positive, 
andre negative og  under lavmålet.

Jeg springer lidt i det: Var på tur med konen 
til Møn forleden – en dejlig tur. Gennem små 
landsbyer, nogle velplejede og smukke, 
rydelige omgivelser, klippede hække(!), ingen 
tomme huse.

Andre landsbyer med tomme huse, uplejede 
arealer, byggeaffald, forfald.

Kunne ikke lade være med at glæde mig over 
alle de ildsjæle ”derhjemme” der deltager i 
AMBA, ni-gruppen, vandværket (Danmarks 
mest veldrevne, private), HIF, Landsbyrådet 
(LR). Alt sammen noget der gør vores lands-
by så levende og smuk.

Da meget handler om LR og dets virke i denne 
udgave af  hjørnet, tillader jeg mig at fortælle 
lidt om mine erfaringer med LR.
Som LR`s første formand husker jeg, hvor 
svært det var at lave vedtægter. Jeg og no-
gle gode folk der var med, måtte da af og til 
”lægge arm” for at få dem lavet. 
Men lavet blev de – de holdt nogle år, helt 
uden ballade og læserbreve. 
Vi blev dog løbende opmærksomme på om 
vedtægterne var juridisk holdbare, eller det 
modsatte.

Selve navnet Landsbyrådet, var der uenighed 
om. Bl.a. Bylaug blev  foreslået, men navnet 
Landsbyrådet blev vedtaget. 
Jeg bilder mig ind, at Herringløse var de 
første der brugte ordet Landsbyråd. Senere 
er mange byer kommet til.

Jeg husker 3 kriterier LR skulle efterleve, da 
det hele begyndte for 16-17 år siden:

LR måtte ikke oparbejde en formue – pen-
gene (fra kontingenter), skulle bruges til gavn 
for landsbyen i bred forstand.

LR havde ikke autoritet over de andre aktiv-
itets-grupper, som skulle være selvkørende.

LR skulle bl.a. have kontakt til offentlig myn-
dighed (kommunen), vedr. sager der var af  
generel interesse  for byens borgere.

Det første vi gjorde efter den første gen-
eralforsamling, var at invitere os selv op til 
borgmester Jens Müller på rådhuset. 
Han gav kaffe og kage – vi fortalte ham, om 
det nyetablerede lokaldemokrati i Herring-
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løse. Det havde, og har  endnu, noget at  gøre 
med  synliggørelse af Herringløse. Siden, kan 
man roligt sige, er det gået derudaf. 

Herringløse er kendt af alle i byrådet og 
dertil en håndfuld landspolitikere. Ideen om 
et landsbyråd er blevet eksporteret til andre 
landsbyer. 
Praktisk og økonomisk har det haft en enorm 
betydning, at have  LR som talerør. 
Men min holdning er også den, at  LR ville 
miste det meste af sin betydning, uden alle de 
aktiviteter ovennævnte grupperinger arrang-
erer året rundt.
Frem til nutiden, juli 2016, hvor jeg er betæn-
kelig ved, hvordan fremtiden udvikler sig. 
Med stor ulyst bliver jeg derfor nødt til at kom-
mentere på generalforsamlingen og læser-
brevene bragt i TIDENDE`s maj-nummer.

Jeg var ”dårlig” efter generalforsamlingen i 
april. Aldrig, i hele LR`s 16-17-årige historie 
og som borger siden 1985, har jeg oplevet en 
sådan atmosfære af aggressiv og nedladende 
attitude fra nogle af deltagerne. LR havde 
lavet en fejl og sagt undskyld. Dermed skulle 
den ”ged jo være barberet”.

Men nej – majnummeret af TIDENDE, bragte 
flere læserbreve, og nogle af dem med 
samme negative, nedladende udtryk, og i no-
gle tilfælde, ukorrekt indhold.

Efter læsning af disse meget ubehagelige 
indlæg, er jeg særlig glad for, at udfaldet på 

generalforsamlingen blev som det blev. Tænk 
hvis bestyrelsen var blevet væltet, så havde vi 
måske stået uden LR i dag.

Det har jo været foreslået af nogle undervejs 
at lukke LR ned. Det ville, er jeg overbevist 
om, være til stor skade for Herringløse.

Er den ny bestyrelse for LR da ufejlbarlig ? - 
ja, indtil nu. 

Men når de begynder at arbejde, komme der 
fejl. 
Mennesker der handler, laver fejl. Men for 
at minimere muligheder for fejl og forkerte 
beslutninger, burde bestyrelsen se hinanden 
i øjnene og gentænke hvilke opgaver de er 
valgt til at varetage.

Heldigvis er 2 af læserbrevene, skrevet med 
tydelig empati for landsbyen og respekt for 
alle beboerne og i en tone, som kun kan give 
respekt og vække lydhørhed,uanset hvordan 
man forholder sig til indholdet.

Det har altid været sådan, at samtale – ikke 
konfrontationer – fremmer den gensidige for-
ståelse. 

Lad os tale sammen og først og fremmest 
lytte til hinanden fremover. Gennem efter-
tanke, kølnes vores hjerner og hjerterne bliver 
varmere.
Rigtig god sen-sommer.

Bjarne Leed
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Vi	gentager	succesen	med	øl	smagning	fredag	de	4.	november	2016	kl.	19:00,	med	
Lex	Telvig	fra	Jyllinge.	

Prisen	vil	være	150	kr.	pr.	næse,	dertil	får	i	også	en	lille	anretning	som	ni	gruppen	står	
for.	

Tilmelding	er	gældende	når	man	har	indbetalt	til	Tine	Svitzer,	kontant	eller	mobil	Pay	
på	tlf.		26151478,	senest	den	25.	oktober.	

Håber	rigtig	mange	har	lyst	til	at	deltage	og	gøre	aftenen	festlig.	(Husk	at	lade	bilen	
stå	derhjemme.		

	

																	Ni-gruppen	
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Egnshistorisk Forening i Gundsø har depo-
neret et maleri af Svend Jørgensen: 
Gade-parti og mølle i Gundsømagle, malet 
1924 efter et gammelt postkort. 
Se årsskrift 1988 og NYT 1989, nr.3.
SØGES: Til brug for en kommende artikel om 

Nyt fra arkivet
Herringløse Før og Nu søger vi gamle billeder 
om ejendomme og personer i Herringløse – 
specielt søger vi billeder af Sømhøj under 
besættelsen; Sømhøj blev i en periode benyt-
tet som observationspost af besættelsesmag-
ten.

Amba/Christian/46 76 91 66

Gadeparti og mølle i Gundsømagle malet 1924 Sømhøj i dag. Under besættelsen var der bygget 
2-3 skure på højen, men der foreligger ingen 
billeder.
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Jesper Wismann holder foredrag om slæde-
patruljen Sirius patruljen.
Foredraget handler om Slædepatruljen Sirius, 
og det varer ca. 2 timer med en pause halv-
vejs.

Hør om slædepatruljen Sirius
-Sirius er Danmarks nordligste enhed og den 
eneste af sin slags i verden.
-2 mand, 13 hunde 6 mdr ad gangen.
-Tjenesten er 26 mdr. uden mulighed for at 
komme hjem.
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-I alt 12 mand er tjenestegørende ved 
patruljen af gangen.
-De 12 mand SKAL kunne klare ALT selv, der 
er ingen hjælp fra håndværkere, læger eller 
tandlæger
-Patruljeringen foregår i et af de mest isolere-
de og øde områder i verden, man er total af-
hængig af sine hunde og sin makker
”Jeg kommer ind på de 8 måneders forskole 
og udtagelse inden oprejse til Grønland”, 
fortæller Jesper Wismann. ”Jeg har en masse 
af det udstyr med, vi brugte deroppe. Det kan 
man “dufte” til og rode med”.
Foredraget indeholder billeder, film og stemn-
ingsmusik.
Det foregår den 21. september kl. 19 på Her-
ringløse skole. Øl og vand kan købes.
Foredraget koster 75 kr. pr. næse og kan ind-
betales på MobilePay på tlf. 26151478 (Husk 
at skrive jeres navn når I indbetaler)
Tilmelding skal ske til Marianne Rasmussen 
tlf. 29809334 eller Tine Svitzer tlf.26151478 
senest den 19. september.

Hilsen fra Ni-gruppen og landsbyrådet
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Gertruds Kaffesalon
• Hvornår: Den første tirsdag i måneden 

kl 19.30 – 21.30.
Næste gang: tirsdag d. 6. september 2016
Og igen: tirsdag d. 4. oktober 2016
Og igen: tirsdag d. 1. november 2016
Og igen: tirsdag d. 6. december 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     tlf:   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:
Kasper Reck-Nielsen
Østrupvej 3
31 16 51 14
kasperreck@gmail.com

Best.medlem
Christian Gervø
Hvedstrupvej 14
28 80 80 20
christian.gervoe@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
Johanna Skotte Hansen
Hvedstrupvej 25
23 42 86 96
johannaskotte@yahoo.com

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

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: 
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
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