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”Liv” i Herringløse igen!
Med udviklingen af Covid-19 i løbet af 2021 
og de fortsatte restriktioner frem til sommer, 
har rigtig mange foreninger haft det svært.
Landsbyrådet og de øvrige foreninger i byen 
er ingen undtagelse, omend vi ikke – grundet 
vores størrelse - er så hårdt ramt økonomisk 
som de større foreninger. 

Det bliver ret tydeligt for én, hvad aktiviteten 
i vore foreninger betyder, når de udebliver i 
mere end et år. I Landsbyråds regi har det 
betydet pause for alt – generalforsamling, 
møder i byen/borgermøder, Skt. Hans, hjerte-
starter kurser, etc.

Udeblivelsen af alle aktiviteter har for en tid 
mindsket behovet for Tidende, men nu er 
ventetiden forbi. Som du kan se i bladet er 
byen i gang igen og dermed også Landsby-
rådet. Lad mig kort opsummere det indhold 
du finder her.

Generalforsamling i juni.
Efter 2 år var det forløsende at møde borger-
ne og diskutere hvad der er vigtigt for byen. 
Læs indlæg i bladet hvor behovet for nye 

kræfter i bestyrelsen er en topprioritet frem til 
2022.

Sankt Hans
Fejringen af midsommer i byen er en tradition 
og en meget betydelig aktivitet for os. Det var 
dejligt at mødes med folk fra byen til hygge, 
bål og sang. Læs mere og se billeder i bladet.

Foreningerne
De fleste af vore foreninger er i gang igen og 
du kan se deres aktiviteter i bladet.

Fiber i Herringløse
I de sidste par år har vi været vidne til en 
nærmest tilfældig nedgravning af fiber fra 
Yousee, men noget tyder på, at alle der øn-
sker dette ikke behøver vente længere…

Kontingent
Efter lang tid på lavt blus er tilslutningen fra 
vore medlemmer – såvel ”gamle” som nye – 
vigtigere end nogensinde og vi vil sætte stor 
pris på din indbetaling på 125 kr. Se indlæg i 
bladet om hvordan du kan betale kontingent.

I dette Tidende kan du også læse om trafik, 
natur, liebhaver andehus, mini loppemarked, 
skiltetyve og meget mere. God fornøjelse 
med læsningen !

Herringløse Landsbyråd
Christian Gervø

Christian Gervø
Eva-Carina Nørskov
Jørgen Brieghel
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Redaktion

Torsdag den 17. juni skulle det endelig lykkes 
at få afholdt generalforsamling i Herringløse 
Landsbyråd. Fjernelsen af restriktionerne for 
udendørs aktiviteter gjorde det muligt at af-
holde GF ved gadekæret for første gang no-
gensinde.
Vi var færre medlemmer end vanligt, men vi 
kom godt igennem, hvad der er sket herude 
de sidste to år.
Blandt de emner der blev diskuteret, vil jeg 
fremhæve TDC fibernet, stier/cykelstier spe-
cielt Østrupvej og trafik.
Desuden var et meget vigtigt tema Lands-

byrådets bestyrelse, hvor to bestyrelses-
medlemmer var på valg men ikke ønskede at 
genopstille. 
Samtidig var der ingen nye bestyrelses-
medlemmer der meldte sig, så frem mod 
2022 ligger der en udfordring for bestyrelsen 
- og byen - i at nye borgere stiller op og driver 
vores arbejde videre.
Næste GF er i april 2022.
Referat fra GF kan hentes i tidligere opslag 
på FB – ”Dueslaget”.

Christian Gervø

Endelig kunne vi holde 
generalforsamling

Ved anskaffelsen af vores hjertestarter sid-
ste år planlagde vi også kursus for byens 
borgere, men disse blev aflyst to gange.

Nu er der ikke noget der forhindrer afholdel-

sen af dette mere, og Landsbyrådet afventer 
en tilbagemelding fra Falck på, hvornår vi kan 
få dette. 

Falck er fuldstændig lagt ned med opgaver 
der har hobet sig op de sidste 6-9 måneder.

Mere herom meget snart – se efter invitation 
på Herringløse-”Dueslaget”!

Med ”hjertelig” hilsen
Christian Gervø

Aktivitetskalenderen
• 12/10 kl. 17: Fællesspisning på Her-

ringløse skole
• 21/11 kl 14: Bankospil på Herringløse 

skole
• 22/5-2022: Loppemarked ved 

gadekæret

Hjertestarter-
kursus ikke glemt

Hjertestarteren her sidder på huset på hjør-
net af Herringløse Bygade og Hvedstrupvej.
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Hva’ pokker foregår der ?!
Vi har henover sommeren kunne se flere byskilte og trafiktavler forsvinde omkring Herringløse. 
Dette er måske at regne for ”drenge-streger”, men det er også en ret ærgerlig og meningsløs   
tendens, som bør stoppe nu.
Yderligere er det en kostbar fetisch at samle på disse skilte, da det koster i omegnen af 2.000 
kr. at sætte et nyt op, oplyser Roskilde Kommune. Skattekroner som burde udnyttes bedre…
Så mens vi venter på, at de bliver erstattet, vil jeg kraftigt appellere til, at synderne stopper 
med denne hærværk - og at mistænksomme forældre træder til. 
  Christian Gervø

Skiltetyve i Herringløse…

Efter to år hvor Covid-19 har forhindret en 
bare nogenlunde tryg afholdelse af vores 
vanlige midsommer aften i byen, skulle det 
endelig lykkes i år!
Med lempelserne i restriktioner og en hurtig 
genåbning af det meste af Danmark i maj/juni 
var der endelig gang i bålet igen den 24. juni. 
Fremmødet var ikke som vanligt, men det 
betød egentlig ikke så meget for hyggen og 
traditionerne. 
Landsbyrådet bød på drikkevarer, der blev 
nydt uden mad, men under gode samtaler 
folk imellem. 

Det gigantiske bål som var etableret over 2 
år blev af sikkerhedsmæssige årsager delt og 
afbrændt i 2 bål og jeg tør godt sige, at vi ald-
rig har haft så meget Sankt Hans ild/bål i byen 
de sidste 25 år – det var ret vildt.
Da bålet blev tændt sang vi selvfølgelig Mid-
sommervisen sammen og folk blev herefter 
hængende til omkring kl. 21.30-22 tiden.

Tak til de fremmødte for en virkelig hyggelig 
aften.

Med venlig hilsen
Christian Gervø

Tak for en hyggelig 
Sankt Hans 2021
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Herringløse Dyreklinik v. Dyrlæge Lotte Kofod

Tid 
til 

omsorg
Moderne og 

veludstyret klinik for 
alle mindre husdyr.

Mulighed for 
hjemmebesøg, aften-

konsultation og 
lørdag formiddag, 

dog kun efter aftale.

Vagtdyrlæge.

Skolegyden 3, Herringløse, Tlf.  2979 0609

Herringløse DyreklinikVíl du hjælpe i dyreklinik?

Herringløse Dyreklinik søger hjælp 
til rengøring og opfyldning cirka 2x2 
timer om ugen sidst på eftermidda-
gen.
Ring, skriv eller kom forbi.
 
Mvh
Herringløse Dyreklinik,
Skolegyden 3
Tlf 29790609
herringloesedyreklinik@mail.dk

Trafik vedbliver at være et tilbagevendende 
problem i og omkring Herringløse. 
Landsbyrådet vil forsøge at presse på hos 
kommunen for i det mindste at få lavet skild-
paddebump som ved ”lotto-krydset” i Østrup. 
Som alle målinger viser (se også artikel af 
Maj-Britt Nielsen, Østerbo, på side 6) bliver 
der stadig kørt alt for stærkt ind i byen og det 
gælder alle indfaldsvejene.
Desuden arbejder beboerne på Østerbo og 

omkring Kalkgravsvej på at reducere den 
kraftige, tunge trafik på Kalkgravsvej. 
Forhåbentlig lykkes det at komme til en 
bedring af den eksisterende situation.

Henrik Lauridsen

Trafik i Herringløse er 
fortsat et stort problem

Tung trafik på den smalle grusvej Kalkgravsvej. 

Jeg har været til møde med borgmesteren, 
for at fortælle om de fortrædeligheder, som vi 
har, os der bor langs motorvejen (læs Sen-
geløsevejen). Vi har derfor også lavet en fart-
måling af de bilister, der kører på denne vej. 
Herringløse by er "kun" en gennemkørselsby, 
intet andet.. 
Vi klarede så selv denne fartmåling, der viste 
at i de 10 min., hvor vi målte ud ad byen (i 
tidsrummet 06.00 - 09.00) kørende, regis-
trerede vi 43 biler, hvoraf de 14 biler over-
holdt hastigheden og der var 29, der kørte for 
stærkt. 
Mange af disse kørte 48 km i timen. Bemærk 
at det er ud ad byen, hvor at man ikke rigtig 
har udsyn. 

Så er der hjemkørsels-trafikken i perioden 
15.00 - 18.00. 
Puha, den var storslem, fordi bilisterne kom-
mer fra en 80 km´s grænse til 40 km. 
Der blev målt i 15 min. Kun 34 biler og 1 last-
bil, hvoraf der kun var 2 biler, der overholdt 
hastigheden.
Borgmesteren ville snakke med politiet om 
dette. 
Jeg spurgte ham om muligheden for at lave 
om på vejen, således at vi måske kunne få 

lavet det som i Østrup. 
Der har man et stort bump/hop lige ved 
byskiltet og efterfølgende et par "skildpad-
deskjold". 
Der kan man virkelig ikke køre mere end de 
40 km., som er grænsen.

Borgmesteren kan selvfølgelig ikke sidde og 
sagsbehandle på sådan et møde, så han vi-
deregav det til park og vej-afdelingen, som 
jeg havde en snak med efterfølgende. 
Han fandt ud af at det bump, der ligger ud for 
min have er lagt i perioden, hvor der var 50 
km grænse i byen. Så når der skal laves om 
på Sengeløsevejen vil man lægge mere asfalt 
på til 40 km.

Har haft bestilt en egentlig fartkontrol hos 
politiet, men de kunne ikke lave den i byen, 
da der ikke er plads til den. Så er det rart 
at de efterfølgende har foretaget en ude på 
Østrupvejen, så kan man håbe at det hjælper 
i en periode.

Hvis ovenstående skulle give anledning til 
spørgsmål, så står jeg gerne til disposition. 

Maj-Britt Nielsen. Østerbo 4

Gik til borgmesteren: 

Der køres for stærkt
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Midt i solskinnet lå der en gammel herregård 
med dybe kanaler rundt om, og fra muren og 
ned til vandet voksede store skræppeblade, 
der var så høje, at små børn kunne stå oprej-
ste under de største;… Sådan lyder det i 
starten af H.C. Andersens eventyr om den 
grimme ælling. 

Og i Herringløse har vi også fået en lille scene 
for et eventyr om ællinger, andemor og farer, 
som kan lure i det høje græs.
Regnen falder stille en smuk augustaften og 
trommer sagte på taget af pergolaen i haven i 
Herringløse hvor vi står og nyder synet af det 
smukke andehus, som Jeanne Ann Moore 
har lavet til det østlige gadekær. 

Andehuset ligger og vugger på vandspejlet, 
og omkring det svømmer de to andefamilier, 
som i august har beboet gadekæret. 
Jeanne har holdt øje med bestanden. Det 
startede med en andemor som var lykkedes 

med 11 ællinger, men alle forsvandt. 

Andemor tog revanche, og hjulpet af Jeanne 
og andre gode folk som har ryddet vegeta-
tionen omkring kæret, så der nu ikke kan 
gemme sig farer der, er det lykkedes ande-
mor at få 5 overlevende ællinger, som svøm-
mer livskraftige rundt denne aften. 

Ved siden af huserer andemor nr. 2; en nylig 
tilflytter, der har taget sine to små ællinger 
med. Sikke en hyggelig snadren og svøm-
men der er.

Andehuset har snart gennemlevet et helt år 
i gadekæret, og Jeanne fortæller, at vinteren 
har hjulpet med til at akklimatisere huset, og 
fjerne malinglugt, som har gjort at andefamili-
erne nu virkelig har taget huset til sig. 

Jeanne har tidligere bygget sit eget sommer-
hus, så hun tog opfordringen op på en hen-

vendelse fra ni-gruppen, 
om nogen havde lyst til at 
bygge et andehus. 

Det havde Jeanne og in-
spireret af slotte og her-
regårde i det nordsjæl-
landske, blev andehuset 
til en målfast kopi af 
hovedhuset på Jægers-
pris Slot. 
Andehuset er lavet i vand-
fast spånplade med fla-
mingo i pontonen, og en 
cementklods gør at huset 
ligger forankret, men kan 
bevæge sig rundt på van-
det. 

Herringløses ænder 
har fået håndbygget 
hus i ‘slotssøen’

Processen med at få søsat huset var i 
øvrigt også et lille stykke ingeniørarbejde, 
idet Jeanne og hendes familie fik etableret 
snoretræk og med hjælp fra en fjernstyret båd 
kunne få huset behørigt placeret.

Herringløse har nu sin egen slotssø – og 
huset på søen skaber et smukt hjem for de 
skiftende beboere – til glæde for alle der bor 
eller besøger Herringløse.

Eva-Carina Nørskov
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Grundlovsdag den 5. juni viste solen sig 
at skinne flot og lægge smukt op til en tur 
til Hvedshøj her midt i vores lokalområde. 
Landsbyrådet i Aagerup havde arrangeret en 
tur med fokus på planter, fugle og historie om-
kring og på Hvedshøj sammen med Botanisk 
Forening, Danmarks Naturfredningsforening 
og Egnshistorisk Forening i Gundsø. ‘
På højen kan man kan stoppe ind og blive op-
ladet ved stilheden og de store vidder med 
udsigten ind til Roskilde Domkirke, og om vin-
teren – hvis der er sne – er der mulighed for 
at kælke ned ad højens ene side. Hvedshøj er 
bestemt en tur værd på alle tider af året.
Hvedshøj er en af de største gravhøje i 
Roskilde området. 
Det er en stormandsgrav fra bronzealderen 
opført omkring 1.400 f.Kr. og ved turen rundt 
på højen blev det fortalt, at den er bygget af 
græstørv som er blevet slæbt til fra de nær-
liggende marker, for over 700 år siden. 
Den store gravhøj har en tørbundsflora som 
giver mulighed for at der kan gro sjældne ar-
ter.

Den dag blev vi introduceret for langt mere 
end 12 forskellige– og nogle af dem sjældne 
– arter, som har fine betingelser her. 
En af dem – Guldblomme – fik naturvejleder 
Claus Helweg Ovesen fra Danmarks Natur-
fredningsforening til at udbryde at synet af 
den var lidt af en sensation – og kunne gøre 
én nærmest lykkelig. 
Nogle af de øvrige planter man kan se er 
blandt andet tveskægget ærenpris, stor 
knopurt, dunet vejbred, knoldet mjødurt (om 
arter, se naturbasen.dk) og rødkløveren stod 
også og lyste op ude over engen – da selska-
bet gik ud mod Fugletårnet. 
Her blev der udpeget flere spændende fugle-
arter, vi så rørsangeren, fik fortalt at tornsan-
geren også er der, og at der ofte kan ses og 
høres rastende gæs. 
Rørhøgen så vi også flere gange. I et tidligere 
nummer af Tidende (november 2019) er der 
skrevet om den blå kærhøg. 
Hannerne på de to arter kan minde om hi-
nanden, hvis man ser dem på afstand. 
Fugleguide Jens Pedersen fra Aagerup 
Landsbyråd kunne fortælle, at hvis man ser 
den hvidblå fugl om sommeren i området er 
der god chance for det er en rørhøg, mens 
den blå kærhøg oftere ses i vinterhalvåret. 

Dagen bekræftede, at der er nogle meget 
flotte naturværdier i vores nærmeste nabolag, 
som lever deres fine stille liv, men er lige til at 
gå ud og opdage!
P.S.: Vi så også en frø :-)

Eva-Carina Nørskov

Naturen omkring os: 

Hvedshøj er 
værd at se

Gravhøjen ligger på Hvedstrupvej efter 
Hvedstrup i retning mod Roskilde. Arkivfoto 

(Indlæg som tidligere delt på Facebook – 
Dueslaget)

Dele af Herringløse kan idag få eller har al-
lerede fibernet. 
P.t. skulle det, efter hvad jeg har fået oplyst, 
dreje sig om Rytterkær, Jønksvej, Søvænget 
og Rundingen.
Skolegyden og dermed nok også Bygaden 
skulle også kunne få fibernet nu.
Hvis du er interesseret i fiber kan du tjekke 
om din adresse  kan få installeret det på htt-
ps://tdcnet.dk/fiber/adressetjek/

Jeg ringede til Yousee, som kunne fortælle at 
fordi der var under 30 meter at grave til vores 
adresse i Skolegyden, havde de et tilbud på 

500 kr for tilslutningen. Dvs. ikke nogen direk-
te graveomkostninger pga. den korte afstand. 
Ifølge de oplysninger servicemedarbejderen 
havde, skulle det være et spørgsmål om ”få 
måneder” inden hele Herringløse vil være 
omfattet.

Med venlig hilsen
Henrik Lauridsen

Fibernet er på vej til 
hele Herringløse
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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

Savnet efter vores skønne årlige loppe-
marked, som endnu en gang måtte skydes et 
år, og mit eget behov for at få ryddet lidt op og 
solgt ud, blev starten til at få stablet et mini-
loppemarked på benene. 
Efter opslag på Facebook og afstemning faldt 
datoen på d. 20 juni. 
Der var rigtig fin opbakning og 11 meldte ind 
på en bod omkring loppemarkedet og 3 boder 
var fordelt i byen på Pilekærgård, Muldhøjvej 
og Rytterkær. 
Det startede skønt ud med høj sol og varme og 

der kom hurtigt folk og liv omkring Gadekæret 
og salg i diverse boder. 
Dog var moder jord ikke helt med på ideen og 
det trak op til blæst og regn. 
Så efter et par timer måtte vi skynde os at 
pakke sammen og hjem inden himmelen 
åbnede sig for alvor. 
Men det blev da til et par hyggelige timer og 
gensyn med hinanden. 
Vi glæder os til 2022 når Danmarks smuk-
keste loppemarked vender tilbage som vi 
kender det. 

Vicki Christiansen

Mini loppemarked 
Der var boder mange steder i byen. Her er vi ved gadekæret.

Så er vi endelig på banen igen efter coronaen 
(håber det holder denne gang). 
Vi har holdt møde i gruppen og er kommet 
frem til følgende aktiviteter, vi håber det falder 
i god smag. 
Inden da, kommer der her lidt historie om 
hvad Ni-gruppen er for en størrelse, så alle 
nye tilflyttere har en chance for at følge med. 

Ni-gruppen blev stiftet for ca. 20 år siden og 
bestod dengang af ni damer (deraf navnet) 
der havde lyst til at lave nogle aktiviteter for 
folk i byen. Efter mange år er de ni blevet ud-
skiftet med nye kræfter, men pt er vi kun 6 
styks, så man er velkommen til at være med. 
Hvis I ikke orker det hele, er det også muligt 
at melde sin hjælp til en af aktiviteterne. Vi er 
altid åbne for nye kræfter, og der er brug for 
det, hvis tingene ikke skal uddø.

Nyt fra Ni-gruppen

Fællesspisning på Herringløse skole, 
selskabslokalerne
Første gang er tirsdag d. 12. oktober 2021.  
Næste gang bliver til januar.
Man kan komme fra kl. 17.00 og senest 
kl.18.30. 
Tilmelding skal ske til Jytte Tholstrup og 
betales på mobilepay nr. 9912LR 

Der er begrænsede pladser (60 stk.)

Pris: Voksne                           50 kr.
        Børn under 8 år             Gratis
        Børn ml. 8 og 12 år        25 kr.

Vi glæder os til at se jer.   
KH. Ni-gruppen

Bankospil: Gymnastiksalen, Herring-
løse skole
Sæt et stort X i kalenderen søndag d.21. no-
vember kl. 14.00.
(Dørene åbnes kl. 13.30)

Pris for bankoplader: 1 plade    =15,-
                                   3 plader  = 40,-
                                   6 plader  =75,-

Præmier i form af gavekort til coop + div. 

Danmarks smukkeste loppemarked, 
ved gadekæret
Selv om der er laaaaaaaaaaangggg tid til, får 
I alligevel datoen nu.

Søndag d. 22. maj 2022 afholder vi det år-
lige loppemarked hvor alle har mulighed for 
at købe en bod og sælge ud af alt det, der 
måske har hobet sig op de sidste par år. 

Flag i lygtepælene
Findes der noget smukkere end når vores flag vajer i hele 
byen.
Ovenpå et ”stille” 2020 har vi i år haft mange flag-alléer 
bestilt af byens borgere i forbindelse med studentergilde, 
sølvbryllup, barnedåb og runde fødselsdage.
Kontakt Ni-gruppen hvis du vil glæde nogen med vores 
smukke flag-allé – kontakt Charlotte Hansen, kontaktop-
lysninger står bagest i bladet.

2021 var også året hvor vi fik en ny frisk opsætter af vore 
flag, Gustav Alm. 
Gustav er 13 år, har boet i byen hele sit liv og er gået til 
opgaven rigtig flot.

Tak til familien Bach Ryhl, der har givet 4 flag til byen, som 
tak for den fine opbakning der var, da deres unge men-
nesker holdt en minifestival, på deres mark
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Jeg har aldrig før mødt så stor interesse for 
tro og tvivl, og livets store spørgsmål, som nu 
hos vores unge konfirmander. 
Det er lige før, det ligner en tiltagende trend 
blandt de unge - at ha' en tro... 
Jeg vil vove den påstand, at jeg i dag ikke 
konfirmerer en eneste ung, uden at de aktivt 
har taget stilling. 

Parallelt hermed er det heller ikke ualminde-
ligt, at en ung klart og tydeligt udtrykker, at de 
ikke ser mening i at blive konfirmeret. Og ikke 

sjældent laver 
de så en aftale 
med deres 
forældre, om 
at de skal del- 
tage i hvert 
fald i halvdel-
en at konfir-
mandforløbet, 
så de kender 
lidt til den 
kristne kultur, 
og til hvad de 
så siger nej 
tak til... 

Under nedlukningen var gode råd dyre for 
hvordan jeg skulle fortsætte konfirmandun-
dervisningen på nettet - men da de unge nok 
havde rigeligt streaming, tænkte jeg det som 
udelukket, at lave mere skærmundervisning...
 
Og da jeg i forvejen hver søndag på Face-
book gruppen "Gabriel" streamer 8-9 minut-
ter med et kristent grunddogme, så bad jeg 
hver konfirmand finde en voksen, de havde 
det fortroligt med, så de sammen kunne se 
de første 35 ud af de 52  streaminger og da 
tage en drøftelse af mit bud på det aktuelle 
grunddogme.

Jeg fik et utal af interessante tilbagemelding-
er  på disse drøftelser, og alt vidnede igen helt 
klart om, at livets store spørgsmål optager de 
unge. Og endnu bedre, at drøftelserne ved 
køkkenbordet, havde givet nyt liv i mange 
samtaler på tværs af generationerne. 
Idag er mine 52 streaminger udkommet i bog, 
så i den kommende konfirmandperiode, er en 
vigtig del af forløbet lagt ud til den rødternede 
på køkkenbordet i de forskellige hjem. Hver 
konfirmand låner nu en bog, og deraf skal de 
så drøfte de 35 Gabriel streaminger med en 
fortrolig voksen 
Et spændende forløb, som jeg forventer mig 
meget dybde af. 
Guds fred og alt godt. 

Kristian-præst

Gyllings 
Klumme: 
De unge
og tro

Nyt i lokalarkivet:  
Øjenvidneskildring fra 1919
Ved omtækning af gårdsiden på den gamle 
skole i Herringløse fandt vi på ”kornloftet” ca. 
120 kladdehæfter fra perioden 1914-1926. 
Halvdelen måtte kasseres på grund af fugt, 
sølvkræ og musegnav, men 63 hæfter kunne 
bevares, bl.a. en fristil af FP. 

Hjemmestil 30. Juni 1919
En Ildebrand
Sóndag den 11 Maj, var det et dejligt Vejr og 
Ivan, Mary og jeg, var derfor i Flintinbjergsko-
ven. Paa Hjemvejen opdagede vi, til vor For-
skrækkelse, at der er Ildebrand oppe i Byen, 
og det kan nok være at vi lób, idet vi gættede 
paa hvad det kunde være der brændte, men 
da vi kom derop ser vi, at det ikke alene er en 
Gaard, men ogsaa nogle Huse, og Ilden bre-
der sig, saa at tilsidst er der brændt 1 Gaard 
og otte Huse, og (det kan) der var samlet en 
Masse Mennesker m (som kom) hvoraf mange 
havde Spande med. Heldigvis brændte der in-
gen Mennesker eller Kreaturer; men der-imod 
brændte der meget andet. Jeg og mine Kam-
merater havde travlt med at bære det væk, som 
var reddet rundt omkring i Byen.

Fórst ved 10 Tiden havde Ilden udraset, og der 
stod nu kun tilbage nogle Skorstene og Kom-
furer tilbage efter denne frygtelig Ildebrand.

Ilden var opstaaet ved at et Par D Drenge havde 
leget med Tændstikker i en Halmstak som stod 
tæt ved (Gaa) Gaarden.

Den fulde historie stod i Roskilde Tidende
den 12. maj 1919:
Ved 4½-Tiden opstod der Ild i en Halmstak ved 
Fru Margrethe Sørensens Gaard [Kirkebjerg-
gaard i Herringløse]. Ilden var foraarsaget af 
2 ca. 5-aarige Drenge, der laa og legede med 
en Æske Tændstikker i Stakken. Drengene var 
paa Besøg hos Hmd. P. Olsen, og da de saa Il-
den tage Overhaand, løb de forskrækkede hjem 
og fortalte, at det brændte, men det var allerede 
for sent. Ilden havde forplantet sig til Gaarden, 
der snart var omspændt af Luerne. De første, 
der opdagede Ilden, var for øvrigt en Snes Skyt-

ter, der havde Skydeøvelse i Gaardens Nær-
hed. De skyndte sig til Brandstedet, og det lyk-
kedes dem i Forening med andre tililende Folk 
at redde alt levende med Undtagelse af noget 
Fjerkræ, ligesom Indboet ogsaa reddedes.
Desværre lykkedes det ikke at begrænse Ilden 
til Gaarden alene, skønt Omegnens Sprøjter 
gav Møde, saa hurtigt som de kunde indkom-
manderes.
Vinden bar lige over mod en række Huse, der 
laa paa den anden Side Vejen. Først fik Ilden 
fat i Jens Andersens Hus, og derfra for-plantede 
den sig videre til pens. Lærer Hansens, Sten-
hugger Niels Christensens, Arbmd. H.P. Hans-
ens, Murer Søren Hansens, Hmd. Anders P. 
Olsens og Peder Larsens Huse.
Ligeledes brændte et Hus tilh. Fru Sørensen, 
som beboedes af Laur. Andersen. Her brændte 
alt Inventar.
Disse 8 Huse blev i Løbet af kort Tid Luernes 
Rov.
…
I alt 12 Familier er blevet husvilde ved Branden, 
og i denne boligknappe Tid vil man let forstaa, 
hvilken Ulykke det er at staa uden Tag over Ho-
vedet. Naboerne har givet dem foreløbig Husly, 
men da der i flere af Familierne findes Børn – en 
enkelt har 6 – er det jo vanskeligt at huse alle de 
husvilde for længe-re Tid.
Nogle af de husvilde har faaet foreløbigt Ophold 
i Grd. P. Sørensens Villa ”Hjemmet”.
…
Herringløse lokalhistoriske arkiv har desværre 
ingen billeder af Kirkebjerggaard fra tiden før 
branden i 1919.

Christian Sørensen
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Støt Landsbyrådet
Støt op om vores dejlige landsby og Her-
ringløse Tidende og meld dig ind i Herring-
løse Landsbyråd.
Alle husstande i Hvedstrup sogn kan blive 
medlem. Kontingentet er kr. 125 årligt  og 
gælder perioden mellem generalforsam-
lingerne i april måned. 
For kun kr. 125,00 får du:
• Et landsbyråd, der kæmper for at 

vare-tage byens interesser
• Samler byen ved f.eks. borgermøder 

når vigtige temaer er i vælten – valg, 
energi, miljø, trafik, etc.

• Et stærkt talerør over for Roskilde 
Kommune og vore politikere

• Holder løbende byens borgere opda-
teret på Dueslaget, Facebook

• En årligt tilbagevendende Sankt Hans 
begivenhed

• ”Herringløse Tidende” husstandsom-
delt 4 x årligt

• Mulighed for at leje flag allé, så alle 
ikke kun kan høre, at du holder fest, 
nu kan det også ses

 
Kontingent kan betales enten:
Kontant til kassereren
Via MobilePay 45068
Ved bankoverførsel på reg. nr. 1551 (Dan-
ske Bank) og kontonr. 16889903.
Husk at oplyse husstandens adresse.

Med venlig hilsen
Lotte Munk

Guidet fælleslæsning – ro og fordybelse i 
god litteratur
Vil du være med i en læseklub, hvor vi deler 
vores undring eller begejstring, når vi læser 
en tekst sammen? Læseklubben mødes 4 
mandage i oktober, hvor vi sammen læser en 
novelle og et digt hver gang. 
Bibliotekar Ann Luther Torp læser teksterne 
højt og holder pauser undervejs, hvor vi taler 
sammen om teksten og de tanker, den sæt-
ter i gang hos os. Den umiddelbare oplevelse 
af teksterne er i fokus i guidet fælleslæsning, 
og det kræver derfor ingen forberedelse eller 
forudsætninger at være med. 
4 mandage i oktober kl. 13.15 – 14.45: 4/10 
11/10 18/10 25/10 – der er et begrænset antal 
pladser.

Sted: Ågerup Bibliotek – gratis billetter til alle 
datoer fås på biblioteket eller ved at sende en 
mail til bibnord@roskilde.dk 

Bogcafé med sæsonens nye bøger og 
lækre vine
Få inspiration til nye læseoplevelser, når bib-
liotekarerne Gitte Jacobsen og Jytte Seer-
sholm Jensen fortæller om udvalgte bøger fra 
sæsonen. 
Undervejs serverer Hanne og Søren fra vin-
firmaet Vikalivino i Ågerup smagsprøver på 
udvalgte italienske vine. 
Onsdag d. 27. oktober kl. 16-18

Sted: Ågerup Bibliotek – billetter kan købes 
på roskildebib.dk/detsker
Pris: 25 kr.

Åbningstider på 
Ågerup Bibliotek
Åbningstider pr. 13/9 på Ågerup Bibliotek
Der er personale på biblioteket mandag og 
onsdag kl. 10-17, og ellers er der selvbetjent 
åben alle dage kl. 7-22.
Man finder Ågerup Bibliotek på Gundsølillevej 
2. 

Tag på biblioteket

Herringløse Idræts Forening
Så er det tid til holdopstart igen og få lidt in-
spiration til èn eller flere aktiviteter hen over 
efterår og vinter. 
Hvis du er til selvtræning så kan vi tilbyde 
medlemskab i vores motionsrum som rum-
mer forskellige træningsmaskiner, løbebånd 
og vægte. 
Er du mere til holdtræning, kan vi tilbyde 
hockey om mandagen samt Bootcamp og 
yoga om torsdagen. Der er også ledige tider 
til badminton og bordtennis i gymnastiksalen. 
Alle aktiviteter er på Herringløse Gl. Skole på 
Hvedstrupvej 20. 
Kontaktpersoner kan findes bagerst i 
bladet, så ring eller skriv endelig hvis du har 
spørgsmål. Vi byder alle, nye som gamle 
borgere, fra Herringløse og omegn velkom-
men til endnu en sæson og ønsker alle en god 
sensommer.
Vi overholder naturligvis alle Corona retning-
slinier med at spritte af før og efter brug og 
alle har negativ test eller Corona pas.

Mange hilsner fra HIF
Lisa Rahbech

Efterlysninger
Haves: Super hyggeligt juletræstænd-
ings-arrangement.

Søges :
nr. 1
Hvad: Julemand/juledame 
Hvornå: 28. november
Hvor meget: højst et par timer om året

nr. 2 
2-3 frivillige til at hjælpe med salg af 
glögg og æbleskiver m.m.

nr. 3
2-3 frivillige til at overtage arrangementet 
til næste år.

Ring meget gerne til Charlotte på 
28241512 eller Susanne på 20767169 
for tilmelding eller spørgsmål.
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Landsbyrådet
Formand:
Christian Gervø
Hvedstrupvej 14
28 80 80 20
christian.gervoe@gmail.com

Kasserer:
Lotte Vangsgaard 
Brøndbakken 9
46 76 22 82 
lmunk@mail.dk

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

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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  M.L.Larsen Entreprise ApS  
        

Vi udfører opgaver for bland andet. 

CPH Lufthavn, HusCompagniet, DSB,   

Eurodan-huse, Milton-huse og HHM.  

  

Specialist i nedrivning og miljøsanering 
                 www.mllarsen.dk 
 

  
 
 
 


