
TIDENDE
Herringløse

August 2015Herringløse

Lopper i sol ved kæret

Vin til vandmænd
side 4

Chikanen forsvandt
side 3

Unge fik ordet
side 10

Politikerne tæt på
side 6

Glæde i Gambia
side 18

side 8-9



Herringløse Tidende

Side 2- August 2015

Redaktion
Tine Svitzer
Rundingen 7
tine.svitzer@gmail.com
Tlf: 26 15 14 78

Jørgen Brieghel
Østerbo 6
briemail@me.com
Tlf: 40 859 859

Oplag: 300 stk
Tryk: Jungersen 43641000
Udgives: Fire gange årligt
Modtagere:
Samtlige husstande i Herringløse og omegn. 
Dagbladet og andre aviser. 
Roskilde Kommune.
Fjordmuseet i Jyllinge.
Biblioteker i Roskilde Kommune.
Annoncører.

Deadline til næste blad:
1. november 2015

Indhold
Cykelstien laves
Skt. Hans ved skolen
Chikanen er væk
Vælgermøde
Loppemarked
Borgermøde for unge
Hytten forsinket
Nyt fra HIC
Nyt fra Storkereden
Tag med på energitur
Tag med på haveture
Gamle dage i Herringløse
Gambia-hjælpen skabte glæde
Kaffestue hos Gertrud
Bjarnes Hjørne

side 3
side 4
side 5
side 6
side 8-9
side 10
side 11
side 12
side 13
side 14
side 15
side 16-17
side 18-19
side 19
side 20-21

www.hh-portalen.dk

Aktivitetskalender 
17/8: Borgermøde om indbrud kl. 19 ved gadekæret
25/8: Ågerup Bibliotek 30 års fest kl. 16-19
27/8: Besøg i spændende have i Ølstykke kl. 18
1/9, 6/10 og 3/11: Kaffesalon hos Gertrud kl. 19,30
26/9: Med kommunen til Gl. Havdrup kl. 9,30
27/9: Haveture i Herringløse kl. 10
7/11: Halbal på Herringløse Skole

Tirsdag den 25. august kl. 16-19
I august 1985 blev Ågerup Bibliotek indviet 
af blandt andet daværende borgmester Es-
kild Nielsen. Lokalerne havde indtil da været 
brugt til alderdomshjem og var indrettet 
med små værelser til beboerne, fælles op-
holdsstue og sygestue. Søjlerne, som sta-
dig står i biblioteket, indikerer, hvor værel-
serne lå dengang, men det dejlige, luftige 
udlånslokale ser stadig lige så lyst og indby-
dende ud som for 30 år siden. 

Kl. 17: Klovnen Tapé: Lykkes det mon til 
sidst for klovnen?
Tapé er klovnen, som bakser med hverda-
gens små problemer. Hatten driller og hop-
per hele tiden af, vaskebjørnen i kassen 
lystrer ikke, tungen sidder fast i kazoo’en, 
når han forsøger at spille på den. Men på 
trods af alle udfordringerne lykkedes det 
ham alligevel at gennemførere sine helt spe-
cielle og fantastiske, artistiske krumspring. 
Softice for børn og voksne kl. 16-19 
Konkurrence for børn kl. 16-19

30 års jubilæumsfest 
på Ågerup Bibliotek
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Hvad sker der med 
hullet på cykelstien?
NYT FRA LANDSBYRÅDET Landsbyrå-
det har nu gennem 6 måneder rykket Roskil-
de kommune for en løsning på vandhullet på 
den nye cykel/gangsti på Hvedstrupvej.

Her er svar fra vejchef Ivan Hyllested Ped-
ersen i Roskilde kommune til :
”Kære Anders.
Vi har forrygende travlt i afdelingen i øjeblik-
ket og det er svært at nå det hele. Derfor er 
det nødvendigt at prioritere vores indsatser, 
der hvor behovet er størst (og det er min pri-
oritering).
Da der ikke er et afvandingssystem vi bare 
kan koble på, har denne sag ingen umiddel-

bar og nem løsning. Vi er dog ved at have 
fundet en måde at løse problemet. Men det 
koster en del ekstra i et anlægsprojekt, der 
allerede er overskredet markant.
Løsningen er ved at blive projekteret og vi 
forventer at starte på anlægsarbejderne i 
midten af august”.

Landsbyrådet

Har du husket at 
betale dit kontingent 
til DIT LANDSBYRÅD?

Roskilde kommune er ved at finde en løsning på cykelstiens 
vandhul. Arbejdet forventes at gå i gang i august

Der har siden anlæg af cykelstien på Hvedstrupvej været problemer med vandophobninger.  Arkivfoto
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Sankt Hans med taler
og årspris til vandværket
Venstres Marianne Kjærulff holdt båltalen og roste de mange 
initiativer i Herringløse
NYT FRA LANDSBYRÅDET Igen i år var 
der god opbakning til Skt. Hans på Herring-
løse Skole. Der deltog 75-100 borgere.

Vores båltaler var Marianne Kjærulff fra Ven-
stre i Roskilde. Vi fik en meget fin og skarp 
båltale, hvor Marianne især lagde vægt på 
det lokale angement, og roste borgerne i 
Herringløse for deres mange foreninger. 
Marianne havde støttet at vi skulle have en 
bål hytte til vores unge i Herringløse.
 
Året Herringløse pris 2015 gik til vores van-
dværk. Begrundelsen for det var, at besty-
relsen i vandværket laver et meget vigtigt 
arbejde for Herringløse, og at Landsbyrådet 
på denne måde ønskede at sende et signal 
om, at vi bakker op om deres arbejde og 

sætter stor pris på det. Så tak fra os alle til 
vandværkets bestyrelse.
 
Der blev herefter sunget midsommervisen 
og bålet blev tændt. 

Landsbyrådet

Traditionen tro blev Sankt Hans holdt på plænen ved Herringløse Skole.  Foto: AG

Herringløseprisen til vandværkets bestyrelse.



Herringløse Tidende

Side 5- August 2015

Chikanen væk
- farten ned
TRAFIK Vejchikanen på Østrupvej er fjer-
net. Roskilde kommune skrev 13. maj:
“Jeg vil hermed orientere jer om, at vi nu har 
besluttet os for at fjerne hellen på Østrupvej 
i Herringløse. Vi har bedt vores materielgård 
om at fjerne hellen og vi forventer at det sker 
i løbet af 3 uger.
Jeg kan endvidere orientere jer om, at 
vi arbejder på at få etableret en 40 km/t 
hastighedszone i hele byen. Dette projekt 
afventer i øjeblikket politiets godkendelse.

Venlig hilsen Helle Schou
Diplomingeniør, trafiksikkerhedsrevisor

Veje og Grønne områder”



Herringløse Tidende

Side 6- August 2015

NYT FRA LANDSBYRÅDET Den 7 juni 
afholdt Landsbyrådet vælgermøde på Her-
ringløse Skolen. På mødet deltog Mette 
Gjerskov, Flemming Damgaard, Rasmus 
Helveg Petersen, Liselott Blixt, Trine Mach, 
Christian Juhl, Rasmus Nordqvist og Knud 
Damgaard. Det var faktisk alle partier i 
Folketinget. Der blev drøftet energipolitik og 
bevarende lokalplan, landbrug og mange 
andre emner.
Der var fint fremmøde en søndag kl 10, der 
deltog ca. 30 personer. DR var tilstede, der 
blev lavet et indslag i Detektor i DR, der var 
interview af Walther og Bjarne, som kunne 
høre sig selv i P4. Desuden deltog Dag-
bladet og bragte en meget fin artikel. Tak til 
alle. 

Landsbyrådet, Anders Gøricke

Velbesøgt vælgermøde
veldækket af pressen
Vi har jo fået en ny regering siden seneste nummer af Tidende. 
TV, radio og Dagbladet dækkede vælgermødet i Herringløse.

Ca. 30 mennesker var kommet til vælgermøde - selvom det fandt sted en søndag kl. 10.  Foto: Greiff

DR’s Detektor var med ved mødet og fik inter-
viewet politikerne.  Foto: Greiff
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VED GADEKÆRET Det startede regnfyldt, 
men inden vi fik set os om, skiftede vejret, 
og vi kan endnu engang kalde det for…
”Danmarks smukkeste loppemarked”.
Ni gruppen vil gerne takke alle jer der stillede 
op for at gøre dagen god.
Tak til Bjarne Larsen, Keld Rasmussen, Ole 
Nielsen, Valther Sørensen, Sune/Louise 
Jørgensen, Christian Sørensen, Helene og 
Niels Buhl for op og nedtagning at telte mm. 
Tak til Rikke og Michael Strøyer for lån af 
køleskab. Tak til Andrew Pemberton for lån 
af strøm, og Anders Gøricke for græsslån-
ing.
Tak til alle vores bagere der leverede skønne 

kager: Susanne Jensen, Susanne Johans-
en, Birte Fromberg, Gertrud Nielsen, Malene 
Hansen, Hr.Normind, Annegrethe Svend-
sen, Lotte Kofod og tak til 2xSusanne for at 
passe kaffeboden.
En tak skal også lyde til vores lokale Jazz 
Ole, der sammen med sit ”Boy band, der gav 
liv i ørene” hos os alle sammen. 
Hvis jeg har glemt nogen, så er der hermed 
en stor undskyldning.
Næste års loppemarked bliver søndag d. 29. 
maj 2016, samme tid og samme sted.

(Tak for fotos fra Jørn Bubandt)
 STOR hilsen 
9 gruppen/TS

Årets loppemarked 
var igen et kæmpe hit



Herringløse Tidende

Side 9- August 2015



Herringløse Tidende

Side 10- August 2015

UNGEMØDE Landsbyrådet i Herringløse 
havde indkaldt de unge i Herringløse til 
et møde, hvor vi ønskede at få en dialog 
med de unge om deres forventninger til 
”Ung i Landsby” Vi vandt som bekendt kr. 
100.000 til projekt ”Ung i en Landsby” og et 
af formålene var at inddrage de unge i pro-
jektet.
Der var god opbakning til bålhytten. Der kom 
følgende forslag til aktiviteter ved bålhytten: 
trampolin, udendørs fitness, fod-tennis, bas-
ket net, kongespil og mulighed for højttalere.

Vi talte om et regelsæt for ophold ved hytten. 
Der var enighed om 1. kun ild i bålstedet, 2. 
ryd op, 3. ingen hash eller alkohol, 4. og en 
skraldespand skal bruges.
Der blev valgt til kontaktpersoner som var: 
Klare Kofod og Clare Holm. Kontaktperson 
for Landsbyrådet er Lotte. 
Planen er at når hytten er opført holder vi en 
indvielse af hytten, hvor vi vil arbejde videre 
med reglerne og aktiviteter ved bålhytten.

Landsbyrådet
Anders Gøricke

Borgermøde for unge: God 
opbakning til bålhytten
Landsbyrådet har holdt møde med unge fra byen, for at høre 
hvad de forventede af “Ung i Landsby”

De unge kom til Sankt Hans festen, og var lidt skuffede over at hytten ikke var klar. Men det har en 
naturlig forklaring.  Foto: AG
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Det viste sig, at vi skulle 
have en tilladelse af kom-
munen til opførelse af 
bålhytten. Det gjorde at 
opførelsen blev skubbet 8 
uger, men langt om længe 
har vi fået tilladelse til at op-
føre hytten. Vi forventer den 
står klar i slutningen af au-
gust. Bo Hansen ApS står 
for opførelsen af hytten.

Landsbyrådet
Anders Gøricke

Derfor er 
hytten 
forsinket
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BEVÆGELSE En kold og våd sommer
Har du fået motioneret nok i løbet af som-
meren. Måske, men nu er det på tide at 
blive tilmeldt til den kommende sæsons ak-
tiviteter i idrætsforeningen. Holdene og kon-
taktpersonerne er bagerst i bladet.
Meld dig til Zumba-holdet, så sommer fig-
uren kan holdes vedlige. Har du lyst til at 
få rørt kroppen så kom og vær med. Der er 
100 % garanti for sved på panden og mange 
gode grin. Træning hver onsdag kl.20-21 
med opstart onsdag den 9. september. 
Tilmelding til Lisa pr. mail eller ved holdop-
start. Prisen er 450,-

Nyt fra HIC
Nu er det tid til at få motioner-
et, mener man i Herringløse 
Idrætsforening

For hockey kontakt Lars Feldstedt og hør 
nærmere.
Du kan også få en tid til badminton eller bor-
dtennis? Kontakt Lisbeth og få gymnastik-
salen en time hver uge. 
Motionsrummet kan du blive tilmeldt for 300 
kr pr halvår eller 600 kr pr halvår for en hel 
husstand. Kontakt Sune og bliv tilmeldt.  De-
positum for en nøgle er 200 kr. 
Kom og støt op om din lokale forening så 
den fortsat kan bestå. Det er hyggeligt, 
sundt og så koster det ikke en formue. Sko-
len ligger (næsten) lige uden for døren..
God sæson

Bestyrelsen i idrætsforeningen
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Nedrivning
Jord & Beton 
Anlæg 
Brolægning 
Vedligeholdelse
Faskiner & Dræn

mads@mllarsen.dk

Nye beboere kommer til
Storkereden har haft en stille 
sommer, men er nu i gang 
igen. Snart flytter tre høns ind
FOR BØRN Lige nu er vi midt i sommerfe-
rien. 
Der er ikke så mange børn og det nyder 
både voksne og børn. 
Lige om lidt er alle tilbage igen plus nogle 
nytilkomne, som vi glæder os til at møde.  
I slutningen af august får vi 3 nye beboere 
ude på vores dejlige legeplads. 
Vi har købt nogle høns og et hus til dem. 
Det glæder vi os alle til.   
I foråret havde vi en plantedag med børnene 
og deres bedsteforældre, så nu bugner 
vores legeplads af fine blomster, tomater og 
andre spiselige planter. 
Vores bålhytte  får vi også brugt, her i den 
danske ustabile sommer. 
Vi laver snobrød, steger pølser og får te eller 
saftevand. 
Når alle er tilbage, begynder vi så småt at 

snakke om høst. 
Høst på marken, hvad høster man? 
Høst i haven, hvor børnene holder meget af 
selv at have noget med til uddeling. 
Vi presser æbler til most, som så bliver nydt 
til vores eftermiddagsmad. 
Vi slutter det hele af med en lille høstfest, 
hvor vi inviterer bedsteforældre og præsten 
(Kristian) kommer og fortæller alle lidt om 
høst før og nu og klæder om fra ”sig selv” 
til præst. Det synes børnene er rigtig spæn-
dende.
Vuggestuen er med i det omfang de kan. 
Der kommer flere nye børn her i sensom-
meren, så der vil være fokus på indkøring 
af de små og selvhjulpenhed med de store.
I vuggestuen har de også kørt et krible-kra-
ble tema her i foråret og det er meningen, 
det skal køre en del af efteråret også. 
Ud på legepladsen og vende sten og store 
nedfaldne grene, hvor vi finder alle de små 
søde og alligevel lidt skræmmende insekter.

Storkereden
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MIN BUTIK                

Kunsthåndværk og gaveartikler

Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Tlf. 22 818 929
www. min-gaardbutik.dk - minbutik@c.dk

Ja, så nærmer julen sig !!!!! 
Jeg er ihvertfald i fuldsving med at fremstille juleartikler, har faktisk været 
igang de sidste 2 mdr.
Vi har stadig gaveartikler bl. a. smukke lys o.m.a.
Fuglekasser, foderhuse og fuglefoder samt hønsehuse i 2 str.
og kaninbure.
I frostboksene er kød af Herefordkvæg.

MILJØ Roskilde Kommune vil gerne invitere 
alle interesserede borgere i landsbyerne 
Ramsømagle, Herringløse, Ørsted, Darup, 
Snoldelev Hastrup og Søster Svenstrup 
med på en bustur til Gammel Havdrup. 
Gl. Havdrup har fået etableret en fælles var-
meløsning med halm som energikilde. 
På turen vil det være muligt at høre om deres 

erfaringer om processen, se varmeanlæg-
get der fyrer med halm og se en landsby der 
har været gravet op. 
Du kan se en lille film om Gl. Havdrup på 
denne adresse: http://www.bioenergisjæl-
land.dk/Film/film-havdrup.html 
Der vil på turen være oplæg og muligheder 
for at få svar på spørgsmål fra både Roskilde 
Kommune, Roskilde Forsyning, Gl. Havdrup 
Bylaug og Rambøll. 

Dato for turen: lørdag d 26. september - fra 
kl. 9.30 til kl. 15. 

Så sæt kryds i kalenderen og tilmeld jer på 
E-mail: rasmusgm@roskilde.dk Inden d 10. 
september. 
Der er mulighed for at blive kørt frem og til-
bage med fælles bus. Der vil være forplejn-
ing og spændende program hele dagen. 
Programmet vil blive tilsendt de tilmeldte 10. 
september. 

Energi-tur 
med 
kommunen
Roskilde Kommune inviterer 
borgere i bl.a. Herringløse på 
en tur, hvor man skal se alter-
native energiformer
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HAVER I juni besøgte Birte Peter og Lisbet 
Norris´s have, Harmonivej 12 i Ølstykke ved 
et ” Åben havelåge” arrangement .
Birte blev meget imponeret  og har nu aftalt, 
at alle fra Herringløse må komme på besøg 
og se haven  torsdag d.27.august kl.18.
Haven er 1675 m2 stor, men rummer alligev-
el ud over blomster og hyggehave, en frugt 
og bær afdeling samt en grøntsags afde-
ling.  Haven er økologisk dyrket og dækker 
familiens årlige behov for frugt, grønt, æg og 
honning.
Vi håber rigtig mange har lyst til at se og 
høre om denne fantastiske have.
Hvis der er ønsker om det, kan vi arrangere 
fælleskørsel. 
Alle er velkomne til arrangementet.
Selve besøget er gratis, men vi vil med-
bringe en lille forfriskning, samt en flaske til 
Peter og Lisbeth, og for det vil vi opkræve 20 

Invitation til at besøge 
nogle haver i Herringløse

kr. pr. person. Tilmeld senest d.22 august til
Birte Fromberg, Østerbo 6,Tlf: 46769306
Mail: blueberry@c.dk

De bedste hilsener og på gensyn
Herringløse Haveselskab

Lisbeth von Spurr,  Helle Normind og 
Birte Fromberg

HAVER Efter at have besøgt Peter og Lis-
beths fantastiske have kommer vi ned på 
jorden igen – og besøger et par haver i Her-
ringløse, inden der lukkes ned for vinteren.
Søndag d.27.september mødes vi hos Helle 
Normind  Efter at have set haven går vi vi-
dere til Birte Fromberg og slutter hos Lisbeth 
von Spurr.
Vi starter kl.10 og regner med at slutte kl.12, 
og undervejs vil der blive serveret en lille for-
friskning.
Ideen er ikke at fremvise  velfriserede haver 
uden ukrudt, men mere et oplæg til en snak 

om gode og mindre gode haveideer.
Har du lyst til at vise din have frem i denne 
omgang eller til foråret, så meld dig til en af 
os. Af hensyn til tragtement er der tilmelding, 
og det er senest d.22.september.
Alle er velkomne til arrangementet.

De bedste hilsener og på gensyn 
Helle Normind, Sengeløsevej 3, 

20576208, hellenormind@gmail.com
Birte Fromberg, Østerbo 6, 46769306, 

birte.fromberg@icloud.com                                    
Lisbeth von Spurr, Pilekær 4, 21929387, 

Von.spurr@gmail.com

Invitation til at besøge 
en spændende have
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HISTORIE Der var bank i ”Hjemmet” hvor 
Helle og Erik nu bor (Herringløse Bygade 
16) Det var Landbobanken der havde åbent 
hver torsdag formiddag. Oluf Olsen og Oluf 
Jensen passede den.
Alle huse i byen havde et udlod, dvs. et stk. 
jord uden for byen, hvor man kunne have en 
ko eller ged gående.
Vi boede i nr. 21 på Bygaden og i 1970 købte 
vi en grund af Duvald Jensen og byggede et 
nyt hus, det viste sig at være det udlod som 
hørte til vores gamle hus.
I ”Hulen” på Korskær 3, boede for mange 

år siden en kone som hed/blev kaldt Maren 
Ole møllersvend, hun havde en ko gående 
på sit udlod, der lå hvor Søvænget er i dag. 
Koen skulle malkes hver dag, men engang 
Maren blev syg bad hun Smeden, hendes 
genbo, om at malke koen for hende. Han 
kom tilbage og sagde at det ikke kunne lade 
sig gøre, den ville ikke malkes af ham. Så 
sagde Maren ” du må tage mit tørklæde og 

Gamle dage i 
Herringløse
Fortsættelse fra maj-nummeret af 
Bodil Clausens fortælling

Der bades i Poppelsøen 1952.
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

• Hvornår: Den første tirsdag i måneden 
kl 19.30 – 21.30.

• Næste gang: tirsdag d. 1. september 
2015

• Og igen: tirsdag d. 6. oktober 2015
• Og igen: tirsdag d. 3. november 2015
• Hvor: Ryttergaarden, Rytterkær 2,  

Herringløse.
• Hvem: Alle kvinder i alderen 18 – 

99, der bor i eller har tilknytning til  
Herringløse og nærmeste omegn

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

Med venlig hilsen   
Gertrud Nielsen

Rytterkær 2

Kaffesalon for kvinder i 
Herringløse og omegn

forklæde på”   og Smeden sagde….det gør 
jeg først når det blev mørkt, og sådan blev 
det og koen lod sig malke.
Nytårsaften lavede vi løjer, vi hejste en 
havelåge op i naboens flagstang og gned 
med en korkprop på vinduerne.
Der var et vandhul på Oles mark hvor 
vi fangede krebs, deraf navnet Skjold-
mosegård.  Bodil Clausen

Det gamle sprøjtehus på Hvedstrupvej 1937.
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Kære Herringløseborgere
En stor tak til de Herringløseborgere, der 
efter foredraget om vores hjælpearbejde i 
Gambia, tilbød os hjælp. 

Der blev produceret poser, skåret bind samt 
leveret mange gode ting som: Skolematr., 
trillebøre, cykler, køkkengrej og en masse 
linned - Ellis og jeg kan forsikre, at det gjorde 

Glæde i Gambia over 
støtten fra Herringløse
Ellis Olsson og Mona Nicolaisen fortæller, hvordan hjælp fra bl.a. 
borgere i Herringløse har hjulpet i Gambia

Hvis I ikke kender ”MIN BUTIK” i Østrup så synes jeg det er på tide at besøge 
forretningen. Jeg har selv været der flere gange hvis jeg stod og manglede en gave, de 
har mange lækre ting. Når du handler der støtter du også Mona og Ellis hjælp til Gam-
bia. Når de en gang om året sender en container afsted til Gambia koster det ca. 26.000 
kr. De penge kommer fra indtægter ved salg i butikken, foredrag, loppemarked mm. og 
er der ikke kommet nok ind på kontoen, så betaler de selv resten. Ud over det har de 
udgifter til selve rejse og ophold. Man må sige I brænder for det I laver, jeg tager hatten 
af for jer begge to. Derfor støt det I kan. Tine Svitzer

PS. Er der interesse for et foredrag mere, så flere kan høre om det, så sig det til en af 
os i 9-gruppen
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rigtig mange Gambianere glade. Der er så 
stor mangel på alt dernede.
Desværre var det en dyr affære, at sende 
containeren derned… 26.000 kr. - og da 
vi jo ikke er nogen nødshjælpsorganisa-
tion, måtte vi alliere os med “Seniorer uden 
Grænser” for, at få containeren ind i landet 
uden, at skulle betale skat og afgifter. De 
har projekter i gang dernede så containeren 
kunne sendes til deres Gymnasie - og vi 
måtte så “betale” med noget af indholdet.
Vi må sige, at vi hjalp mange og deres 
taknemmelige blikke varmede. 
Men - når det er sagt, kunne vi ha` lavet 
mange vandboringer og fået repareret 
mange hustage for de penge. Fremover må 
vi hjælpe ved, at medbringe penge i stedet.
I år, hjalp vi bla. Maria der sælger frugt til 
turisterne på stranden, eneste indkomstmu-
lighed for hende. Hun er enke, har 6 børn og 
ingen af dem, har gået i skole. Da turisterne 
svigter landet pga. Ebola skrækken, har hun 
næsten ingen indtægt (det halve år er der 
ingen turister).
Maria var 5 mdr. bagud med huslejen og der 
var lukket for strømmen,  så det var godnat 
kl. 19.30 når solen gik ned.
Maria`s bolig, er i ét rum på ca. 12 m2. Hun 
har en 11/2 mands madras og 2 stole, 5 af 
børnene lå på madrassen, Maria og en af 

sønnerne lagde stolehynderne på gulvet, og 
sov der. Vi hjalp med husleje og strøm samt, 
50 kg. ris.
Maria fik en symaskine, sy kasse m.m. så 
hun kan sy tøj til børnene.
Den 18-årige datter fik undervisning i 
smykkefremstilling og hun var særdeles 
læremen og interesseret - så når vi tager til 
Gambia i oktober, skal der følges op på pro-
jektet. Ligesom vi skal starte en systue som 
er et noget større projekt.

Med venlig hilsen
Ellis Olsson og Mona Nicolaisen
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Så er jeg her igen!
I bund og grund er jeg glad for mit land. Og  
den by og det område jeg bor i,  er centrum 
i mit og min families liv. Sådan er det for 
næsten alle og sådan har det været gennem 
generationer.
Skulle familien ”langt ude på landet” besøg-
es, drog man til det område, der udgjorde et 
centrum i deres liv.
De sidste få år har begrebet ”langt ude på 
landet” fået et andet ord med en helt anden  
klang. Det hedder nu  ”UDKANTSDAN-
MARK”.
Et ord der er negativt ladet og som jeg derfor 

slet ikke bryder mig om.
Da jeg går ud fra, at dem der bor ”langt ude 
på landet” ikke har opfundet dette ord, må 
det være nogen der bor ”inde i en by”. 
F.eks. en politiker eller nogle embedsmænd, 
vil være et meget godt gæt. 
Jeg tror mest det er embedsmændene der 
har opfundet det, fordi det er et nemt ord, 
det er let for politikere at forstå. 
Lige et par facts om  ”udkantsdanmark”:
Direktøren for Realdania (en almennyttig 
pengetank med ca. 20 mia. kr. i kassen, der 
donerer penge til primært nybyggeri) har 
opgjort, at staten har tilført de store byer 
et beløb på ca. 80 mia kr. til etablering af 
infrastruktur etc., betalt af alle skatteydere – 
altså også dem der bor i ”udkantsdanmark”.
Direktøren synes derfor, at staten burde 
betale 40 mia kr. tilbage til ”udkantsdan-
mark”, så disse områder kunne overleve. 
Se dette vil jo være både ganske berettiget 
og retfærdigt.
Tillige kan det siges om borgere i udkanten, 
at der bliver færre og færre af dem, at de 
ikke er så højt uddannede som borgere i 
byerne og de i øvrigt ikke lever så længe.
Status pr. 1. august 2015: 
Borgerne i ”udkantsdanmark” har, ironisk 
nok, selv betalt for, at områderne bliver af-
folkede.
Den lavere uddannelse skyldes fravær af 
uddannelsesinstitutioner i ”udkanten”.
Den kortere levetid kunne skyldes den 
lange vej til læger og til hospitalet.
Det er blevet sådan fordi politikerne har vil-
let det.
Jeg kører lige i pit med artiklen, for at svare 

Bjarnes Hjørne
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på det spørgsmål som du måske stiller – 
nemlig: Hvad kommer det os i Herringløse 
ved? 
Vi bor jo tæt på København.
Jo, det kommer os ved, for bliver folkevan-
dringen til byerne ikke stoppet, risikerer vi 
også at blive ”udkant” og det synes dette lille 
”hjørne” ikke spor om. 

Vi kører fra pit igen og spørger, hvorfor poli-
tikerne skaber denne folkevandring fra land 
til by. 
Her er nogle forslag: 
Der er flest stemmer i det. Internettet virker 
ikke så godt uden for byerne – og slet ikke 
helt ude på ”kanten” af Danmark.
Man VIL have 1-times tog-drift mellem de 
store byer, hvorfor de små, tidrøvende, sta-
tionsbyer skal affolkes og derfor nedlægges.
Jeg synes at folkevandringen skal stoppes 
og at områderne uden for byerne skal have 
40 mia. kr. tilbage til udvikling, som Realda-
nia foreslår. 
De eneste der kan stoppe folkevandringen, 
er politikerne.
Det følgende kan opfattes som en fordom, 
men mit hjørne tager chancen.
Der er for mange akademikere i folketinget 
– og for mange er uden særlig livserfaring, 
noget man kun får, når man har levet længe 
nok. Og så tror jeg at luften i klasseværelser 

og auditorier på universiteterne er alt for il-
tfattig. Da fornuft og fantasi behøver meget 
ilt, må det være årsagen til, at de fleste med 
lange uddannelser i stor udstrækning man-
gler sund fornuft og fantasi, hvilket, synes 
mit hjørne også, kan ses af den lovgivning 
der vedtages.
Nu har vi haft valget og ovennævnte blev et 
emne i valgkampen, nu skal løfterne ”bare” 
opfyldes. 
Som bekendt vandt Helle jo, hvorfor hun gik 
af og taberen Lars blev statsminister. Han 
har allerede måttet have hjælp af Mette (!) 
for at overleve på taburetten.
Det er næsten ligesom i Grækenland, hvor 
Lars`s kollega Tsibras, bad folket om at 
stemme nej til nogle EU-forslag, hvorefter 
grækeren nu knokler for at  parlamentet skal 
sig ja til det de lige har sagt nej til.

SIDSTE NYT!! Verden er nu blevet et fre-
deligere sted at være, for Iran laver nu ikke 
atombomber foreløbig. Til gengæld indledes 
et voldsomt våbenkapløb!!!!
Og hvad har alt dette så med Herringløse 
at gøre ? 
Ikke det fjerneste, for her har vi fred med 
benene solidt plantet på jorden og dertil kan 
vi indånde frisk luft med af masse ilt i. Nu 
venter vi bare på at det bliver sommer!

Bjarne Leed
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Har du 
husket at betale 
dit kontingent til 
DIT LANDSBYRÅD?
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Landsbyrådet
Formand:
Anders Gøricke
Hvedstrupvej 16
21 21 21 97
anders.goricke@sodra.com

Kasserer:
Kim Greiff
Østerbo 3
23 11 00 76
greiff.privat@gmail.com

Best.medlem
Kasper Reck
Østrupvej 3
31 16 51 14
kasperreck@gmail.com

Best.medlem:
Claus Wedel Nørgaard
Jønksvej 9
28 70 33 71
cwedel@live.com

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

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

Suppleant
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
22 20 07 38
sunetj@hotmail.com

H.I.F
Formand:
Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97 
malene@herringlo-
esegaard.dk

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

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

Kontakt badminton/
sponsorater:
Lisbeth Pettersson
Brøndbakken 1
20 63 16 33
brondbakken@os.dk

Kontakt til motionsrum 
og nøgler:
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
22 20 07 38
sunetj@hotmail.com

Ni-gruppen
Medlem:
Lisbeth Von Spurr
Pilekær 4
21 92 93 87
Von.spurr@gmail.com

Medlem: 
Camilla Jakobsen
Korskær 13
22 76 28 81
ihvorgodt@gmail.com

Medlem: 
Marianne Rasmussen
Skolegyden
mail: murerkeld@mail.dk
tlf 29809334
 
Medlem: 
Charlotte Hansen
Rundingen 8
28 24 15 12
cbh42@hotmail.com

Medlem: 
Sanne Andersen
Østrupvej 9
50 43 00 82
Sanne.andersen1907@
gmail.com

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

Redaktør af 
HH-portalen:
Anton Fejer Christiansen
anton@hh-portalen.dk
26 20 08 41 

Herringløse
Vandværk
Formand:
Lars Kim Thomsen
Herringløse Bygade 4B
46 76 87 98
larskim3171@gmail.com

Kasserer
Leif Hansen
Muldhøjvej 6
46 76 91 61
hansen.herringlose@hotmail.com

A.M.B.A.
Formand:
Leo Holm
Herringløse Bygade 36
46 76 99 46
lho@metasch.dk

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

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

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

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

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

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

Kontaktpersoner i Herringløse

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


