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Året 2020 har på alle måder været ud-
fordrende og anderledes og Covid-19 har 
vendt op og ned på vores liv og normale 
rytme.

Vi har alle måtte gøre ”ofre” - udlands-ferien, 
konfirmationen, fødselsdagsfesten, Roskilde 
Festival, samvær med dem vi holder af, vores 
arbejdsplads osv., osv. 
Listen er lang og der er ikke tegn på at denne 
nye orden ændrer sig foreløbig. 
Krisen har selvfølgelig også sat sit præg på 
forår og sommer herude og aktivitetsniveauet 
har været på nul.

Tidende har derfor holdt en lille ufrivillig 
pause, men nu skal I ikke snydes længere! ;o)
Vi har samlet lidt forskelligt sammen om 
verserende sager, nyt fra forskellige aktive og 
andet hyggeligt indhold.

Hvad synes byens borgere  
om tanken om  
120 ha solcellepaneler?
Siden Tidende i februar har der været be-
hersket udvikling i denne sag og konsortiet 

har stadig ikke fremlagt et konkret og de-
taljeret projekt.
Den største nyhed i denne sag er utvivlsomt 
den rundspørge, som Landsbyrådet gennem-
førte i september – læs mere om resultatet 
på side 5.

Ældre i Herringløse
Landsbyrådet har en ambition om at få løbet 
nogle aktiviteter igang, som primært er mål-
rettet ældre, og i februar kunne vi fortælle, at 
madklub, bogklub og petanque var de mest 
prioriterede. 
Vi må være ærlige at sige, at Covid-19 lidt 
satte en stopper for udviklingen af disse, 
selvom de blev skudt igang...

Madklubben – vores Fællesspisnings kok 
Thor Ipsen har faktisk indvilget i at stå for 
undervisning i en sådan klub, ca. 2 gange i 
kvartalet. Thor og familie har i mellemtiden 
solgt deres bolig i Herringløse, hvilket måske 
lukker denne mulighed. 
Vi får afdækket dette samt et forventet op-
startstidspunkt for dette og annoncerer på 
FB, Dueslaget.

Bogklubben – vores søde bibliotekar i 
Ågerup, Gitte Jacobsen, vil gerne være inspir-
ator for et bog-initiativ og hjælpe det igang. 
Bibliotekerne byder på mange muligheder for 
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bogpakker, læsegrupper, m.m. For at dette 
kan få momentum, er der nødt til at være en 
Bog-formand for dette – hvis det er dig, bedes 
du skrive til mig på christian.gervoe@gmail.
com.

Petanque – I LBR havde vi en idé om, at en 
petanque bane, placeret et godt sted i byen, 
kunne blive et hyggeligt samlingssted for 
både ældre og yngre i byen. 
Vi er ikke rigtig kommet videre med dette, 
men vil se på muligheder for at søge offen-
tlige midler hertil.

Hjertestarteren er landet
Efter lang tids tilløb har Landsbyrådet inves-
teret i en hjertestarter, og der afholdes in-
troduktionskursus søndag d. 8. november. Se 
seperat indlæg om dette på side 18.

”Gylling’s tanker”
Som noget nyt i Tidende har vi spurgt vores 
allesammens præst Kristian Gylling, om han 
ville glæde os alle med en fast klumme. Vi 
kalder den Gylling’s tanker, og det starter i 
denne udgave af Tidende.

Iøvrigt i Tidende...
I bladet kan du også blive klogere på øvrige 
aktiviteter herude, inkl. Storkereden, Ring 5, 
trafiknyt og meget mere

God fornøjelse med læsningen – og husk at 
holde øje med opdateringer om Herringløse 
Landsbyråd’s ordinære Generalforsamling, 
som vi håber snart at kunne afholde.

Med venlig hilsen
Herringløse Landsbyråd

Christian Gervø

Landsbyrådets 
sider....
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Andehus
Ni-gruppen byder alle nye beboere velkom-
men i Herringløse og håber I kommer til at 
falde godt til.

De nye beboere i Gurli's hus Jeanne og Lesley, 
har allerede læst  Herringløse Tidende fra feb. 
mdr., hvor der bla. stod at Ni-gruppen efter- 
søgte nogen, der havde lyst til at købe eller 
lave et andehus til gadekæret ved busstop-
pestedet. 

Det fantastiske er nu sket.....De har nu meldt 
sig til opgaven. Tusinde tak for det, vi vil 
glæde os til indvielsen, som er et sted ude i 
fremtiden. Ni-gruppen betaler selvfølgelig alle 
udgifter til materialer. 

Blomster
Tak til Jens Hansen, der indkøber og planter 
et par Rhododendron i bedet ved det vestre 
gadekær (der hvor vi holder årets loppe-
marked).

Fællesspisning
Det sidste arrangement vi har haft i Ni-grup-
pen var vores fællesspisning den 3. marts. 
BANG så kom corona og lagde alt ned. Vi 
håber, det bliver bedre, og vi så får mulighed 
for en gang fællesspisning igen. Det viste sig 
at være meget populært blandt alle aldre.

HUSK vi altid har plads til flere i Ni-gruppens 
udvalg.

I februar udgaven af Tidende kunne vi berette 
om borgermødet på skolen, hvor konsortiet 
fremlagde en meget ukonkret gennemgang 
af projektet. 
Tidende har holdt pause siden, så vi kan 
orientere om at der d. 23 juni - efter meget 
lang tids venten – blev afholdt et møde i den 
såkaldte arbejdsgruppe mellem konsortiet og 
byens borgere. 
Det der skulle have været starten på et sam-
arbejde om at finde alternative og mindre løs-
ninger til solcelleanlæg, led en ret kraftig død 
samme dag. 
Dette, da det var meget tydeligt for alle at 
konsortiet kun arbejder på en løsningsmodel, 
der involverer et meget stort areal på min. 
100-120 ha.
Landsbyrådet tog på dette tidspunkt en 
beslutning om at være ”modvægt” til projektet 
på vegne af byen da vi..
1) synes at konsortiet agerede utroværdigt og 
ikke holdt hvad de lovede og.. 
2) mærkede en meget overvejende modstand 
blandt byens borgere. 
Det betyder, at vi nu løbende informerer 
Roskilde Kommune om vores holdning til et 
projekt i vores by, samt holder dem op på alle 

de gode grunde der er til ikke at tillade dette 
– og ikke mindst deres ansvar som kommune 
og myndighed.
Det seneste vi har gjort er, som bekendt, at 
lave og omdele en rundspørge om Herring-
løse og Hvedstrup’s holdninger til solceller 
herude. 
Vi er meget tilfredse med resultatet, der med 
83% deltagelse må siges at være en stor 
succes. Af de 200 husstande der valgte at 
svare på rundspørgen, sagde hele 78,7% Nej 
og 16,8% Ja – et resultat der egentlig taler 
meget godt for sig selv. 
Jeg har efterfølgende været i kontakt med 
Roskilde Kommune omkring dette, og vi har 
nu et møde i kalenderen med de to relevante 
udvalgsformænd. Det forventer vi os meget 
af og ser frem til at præsentere analysen for 
dem, men også udfordre dem på problemet i 
at man ikke har en mere strategisk og centralt 
styret proces for grøn omstilling i Roskilde 
Kommune.
Mere herom senere – kig efter opslag på Due-
slaget!

Herringløse Landsbyråd
Christian Gervø, Formand

Status på solcelleprojektetNyt fra Ni-gruppen
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Herringløse Dyreklinik v. Dyrlæge Lotte Kofod
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Skolegyden 3, Herringløse, Tlf.  2979 0609

Herringløse Dyreklinik

På Facebook-siden ”Herringløse på godt og 
godt” har man her i sensommeren blandt andet 
kunne følge en livlig udveksling om erfaring- 
er med - og bytte af - sommerfuglebuske, og 
mens disse linjer skrives, er vi netop ved at 
lukke ned for årets sommerfugle sæson. 
Nogle har spurgt til og peget på om ikke der 
ses flere og flere sommerfugle og flere for-
skellige sommerfugle, og jeg vil tilslutte mig 
den samme observation her i min have. 

I denne sommer hvor ”Fiji blev til Fejø og 
Provence blev til Præstø – alt sammen på  
grund af en flagermus i Wuhan” (som Anders 
Agger siger) - har mange af os kørt ekstra 
meget rundt i det danske land og måske også 
bemærket de mange grøftekanter, med for-
skellige blomsterarter, som også i den grad 
tiltrækker insekterne med de flotte vingeslag.
Det stemmer dog ikke helt med den gen-
erelle situation i Danmark, hvor over halvdel-

en af Danmarks hjemmehørende arter af 
sommerfugle er truet, sårbare eller helt fors-
vundet. Siden 2014-16 er 49 ud af 69 som-
merfuglearter gået tilbage, og 16 arter er di-
rekte truet.
Der er to store grunde til, at sommerfuglene 
er i krise: Sommerfuglene har for få steder at 
leve, og der bliver brugt for meget sprøjtegift 
og gødning i haverne.
Marker, skove, haver og andre grønne areal-
er er for ensartede. Hvor der før var plads til 
mange forskellige planter, er der i dag kun få 
planter hvert sted. 
Det er et problem for alle de sommerfugle, der 
er afhængige af helt bestemte arter af planter 
for at yngle og finde føde. 
Men det er selv med små midler muligt at æn-
dre en lille smule på vores fælles oplevelses-
reservoir.
Du kan gøre noget i din egen have eller på dit 
eget lille jordlod foran din lejlighed/rækkehus.

• Skru ned for gift og gødning der hvor du vil 
gøre din have sommerfuglevenlig. 
• Plant nektarrige blomster i din have som 
f.eks. musevikke, merian og almindelig 
knopurt, der blomstrer på forskellige tidspunk-
ter af året. 
• Lad alting gå i stok. Giv så meget som muligt 
lov til at stå så det kan sætte blomster. 
• Glem ikke sommerfuglelarverne! Sommer-
fugle lægger æg på bestemte planter, og når 
larverne er kommet ud, skal de også have 
noget at spise. Afsæt et hjørne af din have 
og lad brændenælderne gro til admiral, dag-
påfugleøje og nældens takvinge og løgkarse 
til kålsommerfuglene og aurora.

Og ligesom i sidste udgave af Tidende, hvor 
vi skrev om pindsvinet, så gælder de samme 
to råd også her:
1. Husk at sætte vand ud – f.eks. i en gammel 
bradepande.
2. Lav vinterly til sommerfuglene (og mange 
andre insekter). De overvintrer f.eks. i 
brændestabler, kvasbunker.

Hvis man vil dyrke sommerfuglene i haven 
eller bare vil se på noget smukt har Michael 
Stoltze skrevet en bog, der hedder Sommer-
fuglehaven, der kan anbefales som en lille og 
billig julegave ide. 

Eva-Carina Nørskov

Byd sommerfuglene 
velkommen i din have

Hundelufter søges
To små søde og rolige hunde 

søger hundelufter til gåtur 
en til to gange om ugen af 

ca 45-60 minutters varighed 
midt på dagen. 

Så er du pensionist eller 
arbejder hjemme og har 
brug for lidt luft så ring til 

Lotte på 
29790608

Hilsen Lotte

Siden 2014-16 er 49 ud af 69 sommerfuglearter gået tilbage. Arkivfoto

Som opfølgning på et opslag om ideer til fart-
begrænsende tiltag på ”Herringløse på Godt 
og Godt” tidligere på året, samlede jeg de ind-
komne forslag i en buket til kommunen. 
Da vi tidligere har fået at vide, at budgettet 
ikke tillod noget som helst lod jeg være med at 
prioritere listen, men lod det være op til kom-
munen, at vurdere om der var noget de kunne 
hjælpe os med. 
Min beskrivelse til kommunen var, at vi nok 
havde de rigtige fartbegrænsninger med und-
tagelse af den nordligste del af Rytterkær, 
men at det primære problem var evnen og 
viljen til at overholde de givne begrænsninger.

Vi har for nuværende ingen tilkendegivelser 
om at der er plads i budgettet til nogen tiltag 
herude, så vi må blive ved med at rykke kom-
munen for nyt.

Herringløse Landsbyråd
Henrik Lauridsen

Trafik i 
Herringløse
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Landsbyrådet har igennem flere år fulgt de-
batten om en mulig vestlig ringforbindelse 
i form af en 4-sporet motorvej tæt omkring 
Herringløse. 

Det har Landsbyrådet gjort ved blandt andet 
at have deltaget i borgermøde i Sengeløse, 
ved at have arrangeret et også velbesøgt 
borgermøde i Herringløse i samarbejde med 
landsbyrådet i Hove i 2019. 

Ligeledes har vi deltaget ved et lands-
byrådsmøde i Aagerup hvor nuværende 
borgmester og daværende udvalgsformand 
for teknik og miljøudvalget Tomas Breddam 
blev spurgt om hans holdning til motorveje 
gennem det åbne land. 

Vi har desuden skrevet et par debatindlæg til 
Dagbladet Roskilde samt deltaget ved en de-
bat i Folketinget den 4. februar 2019.

I februar 2019 støttede Radikale Venstre, SF, 
Enhedslisten, Alternativet, DF og Nye Borger-
lige en ophævelse af arealreservationen og 
ønskede altså ingen Ring 5 motorvej, men 
det er ikke nok til et flertal. 
Venstre og Socialdemokratiet meldte ikke 
klart ud. Konservative var klart for byggeri af 
flere motorveje.

I skrivende stund foretrækker Venstre en Ring 
6 og ser i øvrigt hellere andre motorveje byg-
get, blandt andet Frederikssundsmotorvejen 
og en række motorveje i Jylland. 

Se den seneste status med præsenta-
tion af de forskellige partiers stillingtagen til 
spørgsmålet på Facebook siden ”Nej til Ring 
5”. 
Landsbyrådet vil fortsat følge debatten tæt.

Vi har henvendt os til Foreningen ”Nej til Ring 
5” og bedt dem om at give en opdateret sta-
tus. 
Kirsten Nymann, stifter af og formand for fore-
ningen har svaret den 28. september 2020, 
og hendes svar bringer vi her:

Projektet om en ny ring-motorvej i hovedstad-
sområdet blev en reel trussel, da den tidligere 
VLAK-regering i foråret 2019 fremlagde ud-
spil til ny infrastrukturplan, hvor en sydlig Ring 
5 indgik som et prioriteret forslag. Den sydlige 
Ring 5 skulle anlægges i transportkorridoren 
mellem Frederikssundsmotorvejens forlæn-
gelse og Køge. 
Den politiske interesse for en sydlig Ring 5 
rejste som bekendt en storm af borgermod-
stand i hele området vest og syd for Køben-
havn. 
Borgermodstanden blev bemærket og 
gav anledning til, at DF og Venstre efter 
regeringsskiftet trak deres støtte til projektet 
tilbage.
 
Den nye socialdemokratiske regering med 
transportminister Benny Engelbrecht i spids-
en meldte ud, at den tidligere regerings udspil 
til infrastrukturplan ville blive taget af bordet 
og at man ville starte med ”et blankt papir” 
ifm. udarbejdelsen af  nyt udkast til infrastruk-
turplan. 
De indledende sonderingsmøder om den nye 
infrastrukturplan forventes at starte i slutnin-
gen af 2020 med realitetsforhandlinger i løbet 
af foråret 2021. 
Modstandsarbejdet i Nej Til Ring 5-forenin-
gen fokuserer i disse måneder alle kræfter på 
at påvirke den politiske proces med henblik 
på at sikre, at Ring 5 IKKE kommer til at indgå 
i den nye infrastrukturplan. 
Det er foreningens vurdering, at vi faktisk kan 

lykkes med det, eftersom mange partier ved 
at projektet vil møde stor lokal modstand. 
Men infrastrukturforhandlinger er ikke som 
andre forhandlinger, og der bliver ofte indgået 
studehandler, hvor nogen får en luns mod at 
acceptere noget andet (det så vi jo for eksem-
pel med hele den vanvittige sag om Dansk 
Folkepartis omfartsvej ved Mariager i 2019). 
Derfor kan ganske enkelte politikeres særlige 
ønsker lige pludseligt komme med i en in-
frastrukturplan, selvom der reelt ikke er flertal 
for dem. 
Så altså: vi kan ikke ånde lettet op før vi 1) ser 
et udspil til ny infrastrukturplan UDEN Ring 5 
og 2) har en færdigforhandlet ny infrastruktur-
plan UDEN Ring 5.
 
Hvis vi ender med en ny infrastrukturplan 
uden Ring 5 har vi så at sige vundet første 
runde. Men så længe vi har transportkorri-
doren liggende, er vi i fare for, at Ring 5 kan 
komme på tegnebrættet, når nye politiske 
vinde blæser om 5, 10 eller 15 år. 
Derfor handler anden runde om at få trans-
portkorridoren ophævet. 
Det bliver virkeligt svært, men vi mener fak-
tisk, at det er muligt. 
En del politiske partier anerkender, at trans-
portkorridoren udfordrer den private ejen-
domsret og at der skal findes en løsning på 
den snart 50 år gamle arealreservation, som 
jo kun giver mening, hvis man rent faktisk har 
tænkt sig at bruge arealreservationen til no-
get. 

Hvis man endnu engang vedtager en in-
frastrukturplan uden at gøre brug af korridor-
en  - og igen lader de berørte borgere leve 
i uvished - er der muligvis ved at opstå en 
politiske forståelse for, at korridoren har nået 
sin egen udløbsdato. 
Denne anden runde af vores modstands-
kamp vil kræve et betydeligt borgerpres. 
Derfor skal det kommende kommunalvalg i 
efteråret 2021 bruges til at sætte politikerne i 
vores lokalområder under pres. 
I Nej Til Ring 5-forenignen vil vi arbejde på at 
gøre Ring 5 til et af valgkampens helt store 
lokale temaer. Til det formål får vi brug for alle 
jer borgere derude, som har været helt for-
midable til at engagere jer i modstanden. 
Vi får igen brug for jer til at råbe op, lave larm, 
deltage i lokale valgmøder, sætte stickere på 
bilerne, flag i flagstængerne og bannere i ve-
jkanterne. 
Det bliver sjovt – og DET VIRKER. 

I mellemtiden må I meget gerne følge mod-
standsarbejdet på Facebook-gruppen Nej Til 
Ring 5 Syd og på hjemmesiden www.nejtil-
ring5.dk. 
Og glem ikke at melde jer ind i Nej Til Ring 
5-foreningen via hjemmesiden. Dermed støt-
ter I foreningens løbende arbejde. Jeres 
støtte gør vores fællesskab stærkt og giver os 
den folkelige power-valuta som enhver poli-
tiker kan forstå i form af tabte eller vundne 
stemmer.

Fortsættes på side 10

Ring 5 - hvordan går 
det lige med planerne?

Facebook siden ”Nej til Ring 5” opdaterer løbende om udviklingen i sagen. Foto herfra
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I tilknytning til Kirstens svar bringer vi her for 
de af jer som ikke kender problematikken lidt 
uddybende fakta. 

Fakta
Der er tre mulige korridorer for en mulig frem-
tidig vestlig ringforbindelse:
· En Ring 5 korridor
· En Ring 5½ korridor
· En Ring 6 korridor.
Ring 5 ligger i den transportkorridor, der har 
eksisteret som en arealreservation siden 
1973.
Ring 5½ korridoren ligger mellem Ring 5 og 
Ring 6.
For Ring 5 og Ring 5½ er det forudsat, at 
der skal anlægges en ny 4-sporet motorvej i 
åbent land med tilladt hastighed på 130 km/t, 
hvor det er muligt.
Ring 6 forudsættes uden for bymæssig be-
byggelse opgraderet til i hovedtrækkene en 
motortrafikvej med max 90 km/t og niveaufri 
kryds ved de mest trafikerede veje. Det skyl-
des, at det vil være meget vanskeligt at ud-
bygge den eksisterende rute 6 til motorvej. 

Der har derfor ikke for Ring 6 i samme grad 
som for de to andre ringforbindelser været be-
hov for at analysere linjeføring, naturforhold 
og relationen til de bysamfund, den passerer. 
Ring 6 forbinder Roskilde med Ringsted og 
videre mod Hillerød og svarer i store træk til 
den nuværende A6.
En fremtidig motorvej i en Ring 5 korridor vil 
have væsentlige negative konsekvenser for 
de bysamfund, som motorvejen i givet fald vil 
komme til at forløbe i nærheden af. De større 
bysamfund som i større eller mindre omfang 
vil blive berørt er Allerød, Lynge, Ganløse, 
Veksø, Smørum, Sengeløse, Høje-Taastrup, 
Hedehusene, Tune og Lille Skensved og 
landsbyerne Hove og Herringløse
I en Ring 5½ korridor vil en motorvej også 
have væsentlige negative konsekvenser for 
de bysamfund, som motorvejen i givet fald 
vil komme til at forløbe i nærheden af. De 
bysamfund som i større eller mindre omfang 
vil blive berørt er Hillerød, Slangerup, Øl-
stykke, Gl. Ølstykke, Stenløse, Østrup Holme, 
Ågerup, Herringløse, Fløng, Vindinge, Tune, 
Snoldelev, Havdrup og Lille Skensved.

Billedet beskriver linieføring for en mulig fremtidig Ring 5 forbindelse øst om Herringløse. Der vil være 
væsentlige støjgener i områderne inden for de to røde linier ligesom der forventes støjgener i områderne 
i et område i op til 1-2 km uden for de røde linier.

Billedet beskriver linieføring for en mulig fremtidig Ring 5½ forbindelse vest om Herringløse. Der vil være 
væsentlige støjgener i områderne inden for de to blå linier ligesom der forventes støjgener i områderne i 
et område i op til 1-2 km uden for de blå linier.
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Af Kristian Gylling, sognepræst

Hver gang jeg kører ind i Herringløse tænker jeg 
med et varmt hjerte på, at I for snart mange 
år siden blev hædret som Energilands- 
by af Roskilde Kommune. 
Det første lokale grønne borgerinitiativ jeg 
mindes, at have hørt om.

Da jeg blev Jeres præst i 2008, var jeg impo-
neret over det utroligt rige borgerfællesskab I 
havde, med landsbyråd, kulturhus i den gam-
le skole, egen revy, ni-gruppens loppemarked 
og meget meget mere.

I dag går jeg ikke to skridt i byen, før jeg 
smådesperat prøve at holde mig fri af hårde 
meldinger om vindmøller, solceller og grønne 
stier. Jeg vil jo gerne møde Jer alle uanset 
dette, når glæder og sorger fører Jer i kirke.

En så lille en by som Herringløse, må igen og 
igen repetere hvad sundt naboskab er - for 
ellers smadrer I al det fine, der igennem en 
årrække er bygget op. Og det vil da være en 
skam for trivslen i byen.

Uden at mene at nedenstående er udtøm-
mende, så tænker jeg...

I et sundt nabofællesskab holder man bolden 
på egen banehalvdel, og afventer om fæl-
lesskabet får lyst til spille med.

I et sundt nabofællesskab skal man kunne 
være sig selv - uden at være sig selv nok. 
Hvis for mange melder sig ud, forvandles 
byen hurtigt til en soveby.

I et sundt nabofællesskab skal de valgte, der 
svinger taktstaven, være skarpe på at initia-
tiver kun bliver sunde, hvis deres lederskab er 
drevet af fælles holdninger i byen.

Til sidst tror jeg, at det er vigtigt for ikke at 
miste Herringløses vitalitet og iderigdom, at 
hver enkelt borger såvel som fællesskabet 
straks er parat til finde de positive briller frem 
og tilgive dem, der i en for hurtig stund havde 
mere fokus på sig selv fremfor fællesskabet.

Fremtiden for det sunde, vitale og kreative 
fællesskab også i Herringløse er med i min 
aftenbøn.

Guds fred og alt godt.
-Kristian

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

Hvad handler 
det hele om?



Herringløse Tidende Herringløse Tidende

Side 14- Oktober 2020 Side 15- Oktober 2020

Nyt fra arkivet
Fra Else Andersen har arkivet modtaget nogle 
gamle billeder fra Herringløse.

Herringløse Bygade 48, 1950. Her boede In-
ger og Ejner Jensen. I baggrunden ses den 
gamle skole, Skolegyden 2.

Herringløse Bygade 34, datering ukendt. Hér 
boede sadelmageren Jens Peter Sigersted 
og Marie samt deres søn Egon Otto i henhold 
til folketællingerne 1925 og 1930. I perioden 
april 1938 til oktober 1953 ejede Egon Otto 
Siger-sted Skolegyden 4, matr. 48.

Korskær 13, datering ukendt. Kaldet Hotel 
Phønix, se Egnshistorisk årsskrift 2019. Her 
var Else Andersen født.

Korskær 3, kaldet ”Hulen”. Her boede Maren 
og Ole Jensen omkring århundredeskiftet 
1900. Maren Ole Møllersvends fik, da hun var 
syg, hjælp af smeden, der boede overfor, til 
malkning af koen på udlodden (på Søvangs-
området). Men koen ville ikke malkes af sme-
den, så da det var blevet mørkt, måtte sme-
den tage Marens kjole og forklæde på, før 
det kunne lykkes. (Se Egnshistorisk Nyt 2000 
nr.2). Datering ukendt!

Sandsynligvis Sengeløsevej 6, Korskærgård. 
Personerne i charabanc’en kan være Ester 
Larsine og Inger Margrethe Petersen. Formo-
det datering ca. 1930.

Herringløse Bygade 15 og Østre Gadekær, 
date-ring ukendt, ca. 1910-15.

Formodet Rundingen 7, smedeboligen (se Egnshistorisk Årsskrift 2007). Bilen, Ford Model 
AA ca. 1927-32, er ”Puttekræmmerens” (putkræmmer = æghandler), Kaj Æg’s far. Datering 
ukendt!

Alle supplerende oplysninger om billederne vil arkivet være meget glad for at modtage. Send 
dem til Christian på mail csalexander@live.dk. eller kig forbi på arkivet, når det igen er åbent 
efter corona-lukningen

Åbningstider
Arkivets faste åbningstid i 2020 er første torsdag i måneden kl. 17-19. Besøg i arkivet kan 
desuden aftales ved henvendelse wtil Christian Sørensen (46769166) eller Helle Simonsen 
(20325363).

Christian og Helle
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Nu er det ca. et halvt år siden, vi kom tilbage 
til huset efter corona-nedlukningen og meget 
er blevet anderledes. 
Vi skulle til at være udenfor i hele åbnings-
tiden. Børnene måtte ikke have deres elskede 
cykler ude og alle sandtingene skulle også 
være låst inde. Heldigvis har vi vores dejlige 
store legeplads. Ude på græsset blev der sat 
et stort telt op, som vi brugte som garderobe 
til børnehaven og samlingssted/spisested i 
dårligt vejr. 
Det har været en hård tid med mange om-
væltninger, ny hverdagsstruktur for både børn 
og voksne, ekstra midlertidigt personale, ind-

køring af mange nye børn i både vuggestue 
og børnehave og hvad der ellers dukker op 
på en dag i en daginstitution.
Børn og forældre har taget godt imod alt det 
anderledes og efter den første svære tid har 
vi fået det til at fungere godt med aflevering 
og afhentning ved lågen, være meget ude 
(cykler og sandting er dog kommet frem igen 
et par dage om ugen). Vi spiser indenfor, men 
er ude resten af dagen, medmindre det reg-
ner meget voldsomt.
Nu går vi den lidt koldere og vejrmæssigt 
mere ustabile tid i møde, hvor vi kommer til 
at være mere inde, så nu må vi se hvordan 

Storkereden: 

Meget er blevet 
anderledes efter 
corona-nedlukningen

vi får det til at fungere med den sparsomme 
indendørsplads, vi har til rådighed i forhold til 
det antal børn vi har og vi samtidig skal prøve 
at overholde alle covid-19 reglerne.

Med storke-hilsen
Storkereden

Vi vil gerne starte med at takke alle jer der 
bakker op om HIF og tilmelder jer hold og  
motionsrum trods de lidt omstændige covid-19 
restriktioner. 
Vores hold kører godt og umiddelbart ser det 
ud til, at alle brugere er flinke til at spritte af - 
det er vi rigtig glade for så vi fortsat kan holde 
gang i vores gamle skole.

Vi har dog et par småting som forhåbentligt 
kun har været nogle smuttere eller mindre 
omtanke for andre brugere.. et par gange har 
døren til motionsrum ikke været låst og vin-
duer ikke lukkede og nogle har "lånt" måtter 
og redskaber med hjem. 
Det går altså ikke. Tingene skal afsprittes og 
lægges på plads og måtter må kun bruges 
med eget tæppe over. Husk at de ting vi har, 
ikke kun bruges af dig eller det hold du er på 
;-).

Vi håber at alle fortsat vil huske afspritning, så 
vi viser, at vi kan komme igennem efterår og 
vinter uden en opblusning af corona.

Mange hilsner fra alle i HIF

Nyt fra HIF
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Har du lagt mærke til den smarte grønne 
lampe, der nu sidder ved siden af byens post-
kasse, Hvedstrupvej 1? Godt - så har du fak-
tisk set vores nyindkøbte hjertestarter.

Den 11. september fik vi endelig monteret 
den længe ventede starter, tilmeldt den på 
Hjertestarter.dk samt oprettet de hjerteløbere 
i byen, som har meldt sig.

Vi har selvfølgelig også tænkt på at give alle 
jer interesserede mulighed for at blive fortro-
lige med at bruge hjertestarteren, skulle der 
opstå en situation. 
Derfor holder vi vores første introduktions-
kursus søndag d.  8. november kl. 10-12, hvor 
Falck gennemgår brug og procedurer – det 
foregår på skolen i gymnastiksalen.

Kursus er berammet til max. 25 personer, 
hvilket betyder, at vi ikke kommer i konflikt 
med de nuværende forsamlingsregler. 

Vi kører dette og sikkert også flere kurser 
efter først til mølle princippet, så hvis du ikke 
nåede det på vores FB opslag, må du prøve 
ved næste kursus. 

Alle interesserede skal nok få muligheden 
over de næste par måneder.

Tillykke til os alle med dette !

Med venlig hilsen
Herringløse Landsbyråd

Christian Gervø

Hjertestarteren 
er endelig landet!

Med den nye hjertestarter er der nu to hjertestartere i Herringløse. En på Muldhøjvej og den nye på Hved-
strupvej 1
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Generalforsamling i AMBA
28. oktober 2020 kl. 19:30.

Generalforsamlingen finder sted i 
mødelokalet/arkivet
med følgende dagsorden:
 
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent og stemmetællere
3 Formandens beretning
4 Kassereren aflægger regnskab
5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
6 Valg af 2 suppleanter
7 Valg af 1 intern revisor og 1 suppleant
8 Valg af ekstern revisor
9 Indkomne forslag og eventuelt
 
Eventuelle forslag fra andelshaverne in-
dsendes (normalt) til formanden skriftligt 
inden udgangen af september måned.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

General-
forsamling i 
AMBA

Diamantbryllup Iris og Knud Sørensen på Østerbo 2 kunne fejre diamantbryllup 28. maj. 
Familie, naboer og venner fra byen sørgede for at vække diamantbrudeparret med sang og 
musik. Stort tillykke! Foto er taget af Rasa Rameikiene
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Landsbyrådet
Formand:
Christian Gervø
Hvedstrupvej 14
25 24 68 81
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:
Martin Christensen
Østerbo 3
chrimex@gmail.com
Tlf. 30239486

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 
 

  
 
 
 


