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Øllet blev smagt, juletræet tændt, nytåret blev jazzet ind, 
loppemarked på vej, flygtninge i hus, barn i byen, vand-
skrækscenarie, generalforsamlinger, foredrag, plantedag, 
nyt på mail, guld fra arkivet, Bjarne er skrap, tak for kaffen!
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Landbyrådet afholdt informationsmøde i 
januar om stier i det åbne land. Roskilde 
kommune, Dansk Jægerforbund og spor.dk 
indledte mødet med en orientering om dels 
den kommunale strategi, hvordan vildtet på-
virkes af færden i det åbne land, og spor.dk 
med deres erfaring om trampestier i det åbnet 
land. Derefter var det lodsejerne, som talte 
deres sag, og deres holdning var klart, at de 
ikke ønskede stier i det åbne land. Der blev 
fremvist en skitse over de lodsejere, som ikke 
ønskede stier i det åbne land. Det var dog 
ikke alle lodsejere, der tilsluttede sig denne 
holdning.

Kort efter mødet blev Landsbyrådet kontak-
tet af lodsejerne fra Hove Møllegaard, Peter 
og Tina Larsen. De ønskede, at et henlagt/
glemt projekt fik ben at gå på igen. De havde 
for nogen tid siden tilbudt at lægge jord til, at 
der kunne laves en varig forbindelse mellem 
Hove og Herringløse via Vadvej.

Landsbyrådet i Herringløse arbejdede videre 
med denne mulighed, og i løbet af kort tid fik 
vi etableret kontakt med Hove Bylag, Egedal 
kommune og Roskilde kommune. Vi afholdt 
et møde på Rådhuset i Roskilde, og Roskilde 
kommune tilbød at deltage i projektet med kr. 
50.000, hvilket var nok til at etablere en ny bro 
ved Hove Å. Begge kommuner, lodsejere, og 
de to lokale råd fik hurtigt god kemi, og der 
blev indgået endelig aftale om etablering af 
stien til Hove.

I forbindelse med borgermødet om stier i det 
åbne land, har vi har desuden fået den spæn-
dende mulighed, i samarbejde med spor.dk 
og Dansk ornitologisk Forening, er der planer 
om at få opsat et fugletrån ved Skolegyden. 

Gadekær
I forbindelse med et borgermøde foreslog 
landsbyrådet, at der blev nedsat en arbejds-
gruppe, som skulle arbejde med især det 

østlige gadekær.
Vi afholdt et møde, hvor det blev besluttet, 
at der skal foretages undersøgelser af van-
det og det slam, der er i gadekæret. Der blev 
drøftet forskellige muligheder for indretning af 
gadekæret og beskæring af træerne omkring 
gadekæret. Gruppen kommer med et oplæg, 
som skal drøftes på et borgermøde.
Kommunen havde den glædelig nyhed, at de 
ville bidrage med 150.000 kr. til opretning af 
gadekæret.
Vi drøftede i øvrigt bestanden af ænder med 
kommunen og efterfølgende med Dansk 
Jægerforbund. Der var enighed om, at der er 
behov for en regulering af ænder, især i det 
vestlige gadekær.

Landbyrådet har som bekendt oprettet en 
Facebook-gruppe - som hedder ”Herringløse 
Landsby – Dueslaget”. Det har været en suc-
ces. Der har været en livlig – men dog ofte lidt 
for hård - debat om forskellige emner.

Vi har som bekendt fået flygtninge til byen, 
og de er blevet taget godt imod – ikke mindst 
af den frivillige gruppe ”Herringløse Flygtnin-
gevenner”. Mange har i det hele taget delta-
get, og vi håber, at dialogen og oplevelsen 
med flygtninge i Herringløse fortsætter på 
denne gode måde. 

Vi har afholdt møde med repræsentanter fra 
Østrup, Gundsølille, Gundsømagle Landby-
råd og landbyrådet i Herringløse. Gruppen 
har fremsendt nogle tanker og ideer til Roskil-
de kommune angående krydset i Østrup, og 
vi vil fastholde vores pres for at få en bedre 
løsning.

Vi har lavet en velkomstpakke til tilflyttere i 
Herringløse. Lotte Kofoed er tovholder på 
dette projekt, og I er meget velkomne til at 
kontakte Lotte, når nye flytter til Herringløse.

Landsbyrådet i Herringløse
Anders Gøricke

Nyt fra Landsbyrådet
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Indkaldelse til generalforsamling 
2017 i landsbyrådet 
Tirsdag d. 4. April kl. 19 på skolen

Dagsorden for Generalforsamlingen

Valg af dirigent.

Valg af referent og stemmetællere.

Formandens beretning forgangne år.

Forelæggelse af årsregnskab forgangne år til godkendelse.

Fremtidigt arbejde og budget samt fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg af formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af kritisk revisor.

Eventuelt.  

HUSK AT FORSLAG TIL GF SKAL VÆRE BESTYRELSEN SKRIFTLIGT I HÆNDE 
SENEST 1 MD. FØR GF!
Gældende regler for afstemning og stemmeret ved generalfosamlingen – ”klip” 
fra vedtægterne:
§ 14  Stk. 1 Alle fremmødte medlemmer (1 stemme pr. husstand) har stem-
meret ved generalforsamlingen. Medlemmer i restance har ikke stemmeret på 
generalforsamlingen.

Stk. 2: Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagt undtaget dog stk. 3.

Stk. 3: Der kan stemmes med fuldmagt i forbindelse med afstemning om frem-
satte forslag under følgende betingelser:

Både fuldmagtsgiver og –haver skal være gyldige medlemmer af landsbyrådet.

Fuldmagten gives til et konkret forslag på dagsordenen. Forslaget skal fremgå 
af fuldmagten.

Fuldmagtshaver kan kun medbringe én fuldmagt pr. forslag på dagsordenen. 
Fuldmagtshaver kan medbringe flere fuldmagter, så længe de vedrører for-
skellige forslag på dagsordenen.
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En kedelig historie: 
Vandværket og pengekassen
Det her er en kedelig artikel. Den handler om 
jeres vandværks økonomi og om hvordan en 
nylig vedtaget lov ændrer den måde, som 
bestyrelsen fremadrettet skal drive jeres van-
dværk.
I efteråret 2015 deltog jeg i et møde som ar-
bejdsgruppen for vandværkerne i gammel 
Gundsø kommune havde indkaldt til. Ved 
mødet deltog repræsentanter fra Roskilde 
Forsyning og revisorer fra Deloite. Emnet 
var, hvorledes de almene private vandværker 
fremadrettet skulle forvalte vandværkernes 
penge og aflægge regnskab.

Jeres bestyrelse har tidligere administreret 
efter princippet om rettidig omhu. Vi har 
sikret, at holde priser og takster i ro, samt at 
sørge for, at der er penge i kassen til plan-
lagte anlægsarbejder, forbedringer og uforud-
sete hændelser. 
Vi har således sørget for, at der var et lille 
overskud og at dette overskud blev forvaltet 
hensigtsmæssigt. 
Dette princip har vores folkevalgte politikere 
gjort ulovligt.
De penge, som vandværket inddriver fra 
brugerne, skal fremadrettet KUN dække den 
daglige drift, d.v.s. prisen for at pumpe van-
det op, rense det og pumpe vandet ud i led-
ningerne. 
Begrebet overskud er forbudt og hedder i dag 
overdækning. Overdækning er også forbudt, 
men det er lovligt at have underdækning.

Vandværkets underdækning skal finansieres 
med banklån, hvor udgifter til renter og geb-
yrer lægges på forbrugernes regning. Vi må 
altså ikke længere spare op til planlagte 
vedligeholdelsesarbejder, anlægsarbejder, 
som f.eks. en ny boring eller have penge på 
kistebunden til uforudsete hændelser. Hver 
gang vi får et rørbrud, skal vi ud og låne 
penge i banken. 

Aktuelt betyder det, at den rørledning vi lige 
om lidt skal anlægge til ”Phill”, bliver dyrere, 
fordi vi skal låne pengene.
Vi har i bestyrelsen besluttet, at fremskynde 
planlagte investeringer, for at bringe kassebe-
holdningen ned. 

Hvis ikke kassebeholdningen går i nul, for 
vi ikke godkendt takstbladet og regnskabet 
hos kommunen. Kommunen vil kræve, at vi 
tilbagebetaler vores overdækning til forbru-
gerne, enten som gratis vand eller kontant. 
Gør vi dette betyder det, at vi skal hæve tak-
sterne igen i de efterfølgende år, for at dække 
de nødvendige investeringer. Forbrugerne 
(altså os alle sammen), ville kunne opleve el-
evatorpriser på vandet.

Det korte af det lange er, at vi fremadrettet 
vil opleve væsentlige prisstigninger på van-
det, for at kunne dække de meromkostninger 
som finansieringen af vedligehold, anlægsar-
bejder og uforudsete hændelser vil medfører.
Det er nemlig noget din folketingsmand har 
bestemt

Mvh. Formanden
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Velkommen til de første 
flygtninge i Herringløse
2. januar ankom de første flygtninge til Ryt-
terkær 3 .
De første nye beboere var:
Familie fra Afghanistan , bestående af ung 
mor Nasibe med datteren Maryam på 9 år og 
sønnen Ali Reza på 7 år.
Familie fra Syrien, bestående af ung mor Zah-
ra med søn Lavand på 1,5 år.
Ksanet en ung kvinde fra Eritrea.
Suzan en ung kvinde fra Syrien.
16. januar flyttede yderligere  en ung kvinde 
ind, og omkring 1. februar en familie fra Iran, 
bestående af far, mor og 3 børn på 11, 7 og 5 
år, samt en ung kvinde i familie med moderen.

Roskilde kommune havde inviteret til velkom-
stmøde den 4. januar med deltagelse af to 

personer fra kommunen og tre tolke. De nye 
beboere taler henholdsvis Dari, Arabisk og 
Tigrinya.  Fra Herringløse var vi seks, der del-
tog. Vi havde medbragt velkomstbrev, blom-
ster samt nogle eksemplarer af Herringløse 
Tidende.
Vi præsenterede os selv og vores skønne 
landsby, og der blev stillet  mange spørgsmål 
om praktiske ting, så som: Hvor kan jeg købe 
ind? Hvordan kommer jeg dertil? Hvilke sport-
saktiviteter er der? Hvor kan jeg få buskort? 
osv.

Maj-Britt og Birte var hurtige og arrangerede 
lørdagen efter indkøbstur til Fakta i Ågerup og 
viste dem i øvrigt rundt i området.
Lørdagen efter gik turen til Ikea med de to 

Maryam, Ali Riza, Zhra med Lawand og Ksanet var nogle af de første beboere i Korskær 3.   Foto: Birte
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Referat fra dialogmødet 
30.november 2016 om modtagelse af flygtninge til Herringløse.
Integrationschef fra Roskilde Kommune havde indkaldt til mødet på skolen, hvor der deltog 
to integrations-medarbejdere; to fra Roskilde Flygtningevenner og vel en snes Herringløse 
borgere.
Vi fik lidt at vide om flygtningenes situation, samt hvad de kunne have brug for hjælp til.
Jette Lundsgaard tilbød at oprette en Facebook-gruppe : Herringløse Flygtningevenner, hvor 
man så kan koordinere hjælpen.
Det kan være kørsel, ønsker fra flygtninge om cykler, møbler mm., lektiehjælp og andet.
Alle der har lyst og tid til at hjælpe kan søge optagelse i gruppen.

Birte Fromberg/Foto: Kim Greiff

børnefamilier og Charlotte og hendes datter 
samt Birte som vejvisere.
Hver tirsdag kl. 18-19.30 er aftalt sprogunder-
visning (samtale). Det er planen, at to borgere 
fra Herringløse, der deltager pr. gang.  Bebo-
erne  vælger selvfølgelig selv, om de vil delt-
age eller ej.
Samtalen foregår om løst og fast, ved finger-
sprog, ved at tegne eller ved at børnene over-
sætter. Men allerede nu er de voksne også 
blevet rigtig gode til dansk.
Det er rigtig hyggeligt at deltage. Beboerne er 
super søde, imødekommende og venlige, og 
de vil meget gerne lære os at kende. 
Hvis I ønsker at deltage, så kontakt Jette el-
ler skriv jer ind i kalenderen. Den ligger på 
Facebook.com/Herringløse Flygtningevenner
Maryam vil gerne gå til gymnastik om onsda-
gen, og Ali Reza til fodbold om torsdagen i 
Gundsølillehallen, og indtil det er så lyst, at 

det er muligt at cykle, er der også brug for 
nogen der vil køre. Også til dette må I meget 
gerne kontakte Jette.
Facebook-siden ”Herringløse Flygtningeven-
ner” er oprettet for at informere og koordinere 
vores frivillige arbejde. For dem der ikke er på 
Facebook, sender Jette en mail med de nye 
informationer. Så kontakt Jette, hvis I ønsker 
at være på mail-listen.
Hvor er det skønt at opleve den store hjælp-
somhed, der lægges for dagen her i byen. Det 
er ganske enkelt fantastisk. En rigtig ”over-
skudsby”.

I er velkomne til at kontakte Birte Fromberg 
eller Jette Lundsgaard, hvis I ønsker yder-
ligere oplysninger:
birte.fromberg@icloud.com   tlf: 22674161
jettelundsgaard@hotmail.dk     tlf: 22159891

Birte Fromberg



Herringløse Tidende

Side 8- Februar 2017

Vellykket juletræstænding - 
nu mangler der nye nisser
Traditionen tro tændte en større skare bys-
børn m.fl. juletræet ved det vestre gadekær 
1. søndag i advent 2016, hvor Herringløse 
Nissebande solgte gløgg (I drak 14 liter) og 
æbleskiver (I spiste ca. 300) og serverede 
varm kakao for byens mindste (de drak 10 
liter). Alt imens sang Klara og Alice smukt i 
vintermørket, inden børnene fik kaldt jule-
manden (tak til Joachim Sørensen) frem og 

Cornet-Ole spillede til dansen om det tændte 
træ - alt i alt et vellykket arrangement, bedømt 
ud fra jeres venlige tilbagemeldinger. 
Som vi annoncerede if. med arrangementet, 
så savner Nissebanden imidlertid nyt blod! 
Louise, som de sidste sæsoner har været 
den koordinerende kraft, overvejer at bruge 
sin sparsomme fritid på andet frivilligt arbe-
jde i GSG&IF, og Ulla Nielsen, som har været 
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med i endnu flere år, vil også gerne så småt 
pensioneres:-) Vi har derfor brug for nye 
kræfter, som kan komme med ombord til årets 
juletræstænding d. 03. december 2017 mhp. 
at overtage arrangementet helt fra 2018 eller 
som min. hjælpe til - henvendelse på Skol-
egyden 2 (Louise og Sune) eller på tlf. 4224 
2359. 
Til sidst skal lyde en stor tak til Landsbyrådet 
og Amba for deres trofaste økonomiske støtte 
til dette hjertevarmende og for byen samlende 
arrangement - uden jer blev det ikke til noget! 
Vi glæder os allerede til at se jer alle sammen 
søndag den 3. december 2017 kl. 16.00 ved 
det vestre gadekær! 

De bedste vinterhilsner med ønsket om et 
snarligt forår. Herringløse Nissebande

Foto: Kim Greiff
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Omkring 70 mennesker havde fundet vej til 
skolen d. 29.januar hvor Ni-gruppen havde in-
viteret til Nytårsjazz med Ole og hans fantas-
tiske band. Disse 5 hjertevarme gutter gav os 
3 dejlige timer, hvor hele salen svingede med.
Bordene var pyntet med blomster og lys, og 
i pausen havde Ni-gruppen sørget for smør-
rebrød, kaffe, småkager samt salg af vin, øl 
og vand.
Der blev læst et digt op, skrevet til lejligheden.
Stemningen var i top, og der blev  sunget 

Jazzstemning i top
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Nurses Gambian Project Shoppen
(Tidl. MIN Butik, Østrup)

                Vi er nu registreret som Ngo`er og arbejder på 
landsbyudvikling i Gambia. 

Vi etablerer vandboringer og indhegnede arealer, hvor
kvinderne kan dyrke grøntsager. 
Al indkomst tilfalder projekterne.

Pga. uroligheder i Gambia er vores rejse blevet udsat, 
så vi forventer at åbne sidst i marts måned.

NGP Shoppen 
Engtoften 10, Østrup

3670 Veksø Mob. 22 818 929.

med på Oles ”Herringløse visen” og  vugget til 
”Auld Lang Syne”.
”Nyboders pris” blev spillet og sunget, så det 
kunne kalde tårer frem i øjet – men nu var 
publikum jo heller ikke helt unge.
I sin velkomsttale sagde Ole på hele bandets 
vegne, at det værste var, at der efter dette 
igen var et helt år til næste gang.
Stor tak til Ole og hans skønne band, og til 
Ni-gruppen for igen at have givet os en dejlig 
oplevelse. Birte Fromberg
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I slutningen af september var der mulighed 
for at komme og lave most af egne eller na-
boens æbler. Landsbyrådet har indkøbt en 
æblemoster samt en kværn, som det er me-
ningen, vi i fællesskab kan anvende til most af 
de mange æbler, der er i landsbyen.
Den solskinssøndag i september dukkede 
Anne Grethe, som den eneste, op i Skol-
egyden 3, med bagagerummet fyldt med 
æbler og selv havde vi 4 kasser med æbler 
til formålet. Efter at have forsøgt os frem, op-
timeret på teknikken og arbejdsgangen fik vi 
i løbet af et par timer produceret ca 15 liter 
meget velsmagende most, som blev fyldt på 
plastflasker lige klar til at lægge i fryseren.
Håbet er at vi kan gøre det til en årlig tilbagev-
ende begivenhed, at der mostes æbler sidst 
på sommeren eller først på efteråret. Set i 
bagklogskabens lys burde vi nok have mostet 
tidligere, da det typisk er sommeræblerne der 
er velegnet til formålet, grundet deres korte 

holdbarhed.
Det vil dog også være muligt at låne kværn og 
moster hvis man ønsker at forsøge sig i sin 
egen have. Giv LBR et praj hvis du er inter-
esseret. Lotte

Æbledag og æblemost

Æblerne blev presset til æblemost i landsbyrådets 
nye æblepresse.  Arkivfoto



Herringløse Tidende

Side 13- Februar 2017

Mørkt øl og højt humør

Den 4. november afholdt ni-gruppen endnu 
en succesfuld øl smagning på Herringløse 
skole. Cirka 40 personer var mødt op til en 
hyggelig aften med Lex fra Jyllinge. 
Vi smagte seks forskellige øl, den ene mere 
mørk end den anden og meget delte menin-
ger om smagen. 
Derudover var der en konkurrence med for-
skellige øl spørgsmål,  man kunne svare på 
hvis man havde hørt efter. 
På 1. pladsen kom Isabella Dubiel Stæhr med 

alle svar rigtige og på 2. pladsen kom hendes 
far Lars Dubiel Stæhr. 
Til mund og mave havde Camilla Jacobsen 
bagt sit sædvanlige fantastiske grydebrød 
og knækbrød, der blev nydt med div. ost og 
pølse. 
Tak for denne gang.  Næste gang er det port-
vin-smagning. Glæd dig.  

Ni-gruppen

Lars og Isabella Dubiel Stæhr vandt konkurrencen. 
Her er de sammen med aftenens foredragsholder, 
Lex fra Jyllinge.

Der var mørkt øl på bordet - og ikke alle var 
begejstrede!
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Herringløse Idrætsforening afholder gen-
eralforsamling torsdag den 9. februar 2017 
kl. 20 i mødelokalet på Herringløse Skole.

Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskab/kasserens beretning
6. Indkomne forslag

7. Valg af formand
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
9. Valg af 1 suppleant for bestyrelsen for 
1 år
10. Valg af 1 revisor for 2 år
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
12. Eventuelt

Mød op og hver med til at støtte lokalsam-
fundet :)

Generalforsamling

En regnfuld novemberaften 2016 bankede 
det pludselig på vores dør. Det var en af Her-
ringløse Tidendes nye redaktører, Kim Greiff, 
som fortalte, at de ønskede nogle artikler om, 
hvordan det var at være barn i Herringløse. 
Da Kim vidste, at jeg havde boet hele mit liv i 
Herringløse var valget i første omgang faldet 
på mig. Når sandheden skal frem, var jeg vist 
ikke særlig svær at overtale til at påtage mig 
opgaven med at tage en tur nedad Memory 
Lane.

Jeg kom til verden den 1. maj 1957 og de 
første 12 år af mit liv boede vi på Sengelø-
sevej 4, hvor der tidligere havde været mejeri.
Det første jeg med tydelighed kan huske er 
den dag, hvor mine forældre kom hjem med 
min lillebror, Jan. 

Jeg kan huske, at jeg legede med nogle 
plyselefanter nede foran lejlighedskomplek-
set. Jeg var møgsur ,for jeg havde bedt om at 
få en lillesøster, så jeg strøg ind til købmand 
Johannes Nielsen(Sengeløsevej 2 – der hvor 
Kirsten har sit kræmmermarked i dag) for at 
købe en sut og for at hævne mig på min lille-
bror købte jeg en lyserød sut til ham!!! 
Senere hen fik vi vist et godt broderskab.

Nu nævnte jeg købmand Johannes Nielsen 
på det tidspunkt(marts 1961) var der hele 
2 købmandsforretninger i byen(Købmand 
Christensen var den anden), en slagterbutik 
ved Henny og Leo Hansen på Sengeløsevej 
1, Snedkerværkstedet, som var byens største 
arbejdsplads, en barber og en læge ved navn 
doktor Lassen. Dr. Lassen havde evner som 
en afrikansk heksedoktor, der var ikke den 
opgave af forholdsvis lægelig karakter, som 
han ikke kunne udføre(Bodil og Henrik Claus-
en jeg håber denne sammenligning er OK?). 
F. eks havde jeg en mælketand, der var råd-
net, som dr. Lassen fik lov at trække ud, så 
skal jeg nok lade være med at nævne noget 
om, hvorfor jeg har tandlægeskræk i dag!!! 
Derudover var der sikkert flere selvstændige 
vognmænd i byen for slet ikke at tale om alle 
gårdmændene og deres dyr.

Minderne fra før min skolegang fortaber sig 
vist i det uvisse, jeg kan dog huske den mor-
gen, hvor det var blevet nævnt i radioavisen 
om morgenen, at præsident John F. Kennedy 
var blevet dræbt. 
Gennem min CD-samling har jeg så senere 
erfaret, at det var d. 22.11.1963 kl. 13.00.
Så nu var det blevet tid til at blive klogere 

En indfødt Herringløse borger 
tænker tilbage på sin barndom
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gennem det skolen kunne tilbyde os. Som 
en af de sikkert få i byen har jeg modtaget 
undervisning på Herringløse Skole. At få un-
dervisning på en landsbyskole er et virkeligt 
privilegium, selvfølgelig ikke, hvis man ikke er 
boglig interesseret, man var simpelthen nødt 
til at lave sine lektier, da man blev hørt i hver 
time!!! I min tid på Herringløse skole var der 
undervisning til og med 5. klasse. Da det gik 
allervildest for sig var vi kommet helt op på 6 
personer i klassen. Det sidste år var vi kun 4. 
Hvad gør man når nu klasserne er så små, 
joh man slår da bare klasserne sammen så 
2. og 3. klasse godt kunne have samme lek-
tion i dansk og 4. og 5.klasse samme lektion 
i regning. Skolen havde hele 3 lærere, nem-
lig førstelærer Herluf Pedersen, dennes hus-
tru Nina og Bente Harbo. Jeg ved, at Bente 
Harbo og hendes mand Erik lever i bedste 
velgående, da jeg jævnlig får hilsner fra fru 
Harbo gennem min svigermor. På et tidspunkt 
forlod ægteparret Pedersen skolen og blev 
erstattet af lærer Bent Grønborg som med sit 

frisind nærmest bragte sindene i kog i vores 
lille landsby.

Selvom trafikken ikke var så hektisk dengang 
som i vore dage, var det værste man kunne 
gøre at cykle nedad udkørslen fra skolen – 
cyklen skulle trækkes, his man overtrådte 
disse regler stod den på en ”sveder”. Som 
det dydsmønster var dengang blev jeg ald-
rig taget, men jeg har sikkert også overtrådt 
reglerne.

For 4. og 5. klasse  arrangerede førstelærer 
(det var vist livsnødvendigt med denne titel) 
svømmeture til Roskilde Svømmebad, hvor vi 
efter tur og på frivillig basis fik lov at komme 
med 4 personer ad gangen lørdag eftermid-
dag.

I skolen blev vi i 5. klasse rigtig forkælet af 
fru Harbo, da hun i nogle af dansktimene gav 
os lov til at have engelsk i det første kvarter. 
Dengang fik man først engelskundervisning i 
6. klasse.

Som en lille kuriositet kan jeg berette, at fru 
Harbo have inviteret hele vores ”store” klasse 
hjem til middag som afslutning på vores sidste 
skoleår på Herringløse skole. Hr. og fru Harbo 
havde kokkereret noget meget spændende 
mad fra udlandet til os. Oprindelseslandet var 
Italien ,og det var den helt store oplevelse for 
os, ja rigtig gættet retten var pizza. Men det 
var på den måde jeg blev introduceret til pizza 
på. Sidenhen er pizza jo  i den grad blevet 
hverdagskost i Danmark.

I løbet af 1968 skete der en sensation i mit 
hjem. Mine forældre købte nemlig en grund  
på Østerbo 1 af gårdejer Ebbekær. D. 12.10. 
1968 flyttede vi så ind, hvor både Jan og jeg 
fik hvert vores værelse på hele 6 kvadrat-
meter!!! Men det var jo ligesom at komme i 
slaraffenland, når vi tidligere have delt sove-
værelse alle 4.

Erik Sjöbeck
(Fortællingen fortsættes i næste nummer af 

Herringløse Tidende)

Jan og Erik Sjöbeck.
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Nyt fra 
arkivet
Nytårshilsen – GLÜK AUF – står der på det 
sjældne tyske vaffeljern fra det 19. århun-
drede, som Chr. Sørensen har de-poneret 
i arkivet. Motivet og besværgelsen GOTT 
SEGNE DEN BERGBAU er kendt fra andre 
eksemplarer, dog uden bogstaverne C og H, 
som formodes at være ejerinitialer for en per-
son eller en grube.

- Fra Bodil Clausen har arkivet igen modtaget 
fremragende billeder i depot. Spektakulært 
er Sylvest Jensens luftfoto af Herringløse fra 
1961, bestilt af tømmervirksomheden ”Alfred 
Nielsen & Søn”. Desuden to store fotostater: 
Ole Nilen i tømmerværkstedet, og Brendekil-
des tegning af Hvedstrup Kirke, som efter 
aftale med Bodil er udlånt til Kristian Gylling.

Åbningstider
Arkivets faste åbningstid i 2017 er første tors-
dag i måneden kl. 17-19. Besøg i arkivet kan 
desuden aftales ved henvendelse til Christian 
(46769166) eller Helle (46769311).

Christian og Helle

Byvandring
Arkivet planlægger en byvandring i 2017 i 
Herringløse, hvor vi sammen vil forsøge at 
udpege ”de gamle steder” i landsbyen i dag. 
Tidspunktet er endnu ikke fastlagt.

Christian
Ophængningen i arkivet. Øverst Korskærgård, 
nederst Alfred Nielsen & Søn.
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Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Herringløse 
Vandværk 2017
Vi indkalder til ordinær generalforsamling 
i Herringløse Vandværk I/S, torsdag den 
23 marts kl 19,30 i foreningslokalet på 
”Skolen”.

Forslag, som ønskes behandlet på gen-
eralforsamlingen, skal være formanden 
i hænde senest 15. februar. Forslag kan 
lægges i formandens postkasse, Lars 
Kim Thomsen Herringløse Bygade 4, eller 
sendes til vandværkets mailbox, 
herringloese.vandvaer@gmail.com.

Kom og hør om vandværkets drift, mød 
bestyrelsen og få indflydelse på vandvær-

kets drift og økonomi.
Vi skal bruge kandidater til bestyrelsen, 
da Leif Hansen har valgt at træde ud af 
bestyrelsen.

Vi er en meget velfungerende bestyrelse, 
som arbejder godt sammen. 
Vi går op i vandværket og har stor inter-
esse i, at vandværket kan fortsætte som 
selvstændigt, forbrugerejet forsynings-
selskab, som leverer rent drikkevand til 
billigst mulig pris til Herringløses borgere.
Læs mere om vandværket på www.hvand.
dk

Mvh
Formanden

Sylvester Jensens luftfoto af Herringløse fra 1961.
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Den 14. marts er det 110 år siden at driftige 
og fremsynede mænd besluttede at opfører 
et vandværk på grunden Herringløse Bygade 
14.
Skiftende bestyrelser bestående af borgere 
fra Herringløse, har siden 1907 udbygget og 
moderniseret vandværket, samt stået for den 
daglige drift, således at det stadig kan virke 
som lokalt forbrugerejet forsyningsselskab, 
som lever op til stadig skærpede krav til 
kvalitetsledelse, hygiejne, drift og økonomi.
Bestyrelsen overvejer at markere dagen med 
et mindre traktement ved generalforsamlin-
gen. Vi kan i det mindste byde på et glas rent 
velsmagende vand.
Hvis der er nogen derude, som ligger inde med 
gamle billeder eller dokumenter vedrørende 

Herringløse 
Vandværk 
fylder 110 år

vandværket, er vi meget interesserede i 
at låne materialet. Vi har på vandværkets 
hjemmeside en artikel omkring vandværkets 
historie. Der vil evt. nyt materiale blive offen-
tliggjort til nuværende og fremtidige forbrug-
eres fornøjelse.

Cybersikkerhed 
og Herringløses 
vandforsyning
I lyset af det øgede fokus omkring cybersik-
kerheden på de danske forsyningsselskaber, 
har Forsvarets Center for Cybersikkerhed 
besøgt Herringløse vandværk.
Vandværket har i foråret 2016 fået nyt styring- 
regulering- og overvågningssystem, som su-
per moderne og det nyeste nye. 
På grund af netop risikoen for hackning af 
systemet, har bestyrelse besluttet, ikke at 
slutte vandværket på internettet.
Repræsentanterne fra center for Cybersikker-
hed vidste ingenting om, hvordan råvand ind-
vindes, behandles og leveres til forbrugerne. 
Det ved de nu og interessen var stor. Vores 
risikovurdering vedrørende truslen fra cyber-
space udløste anerkendelse fra repræsentan-
terne.
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

Hvis man ikke er på Facebook og/eller på 
WhatsApp kan man nu få opdateringer om 
borgermøder eller andre arrangementer via 
mail. På vores nye hjemmeside, http://her-
ringloeseportal.wixsite.com/portalen, kan 
man tilmelde sin mail-adresse under fane-
bladet Tidende & Kontakter. 

Hvis du er på Facebook kan du bede om at 
blive medlem af siden Herringløse Landsby - 
“Dueslaget”
Hvis du har app’en WhatsApp installeret på 

din telefon, kan du blive medlem af gruppen 
Herringløse Vigtigt, som har som formål at 
kunne sende vigtig information om for eksem-
pel indbrud eller arbejde på vand- eller elfor-
syning hurtigt til byen. Den bruges også til at 
erindre om borgermøder eller andre arrange-
menter. Ønsker du at blive optaget i gruppen, 
send da en besked med navn og telefonnum-
mer til 29790609 – Lotte Kofod

Med venlig hilsen
Landsbyrådet

Tilmeld din mail-adresse til nyheder
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Bjarnes hjørne
Så er jeg her igen!
Jeg vil begynde med en advarsel. Hjørnet 
denne gang bliver ikke sjov læsning. Det er 
blottet for humor, finurligheder, (selv)ironi, den 
lette pen.
Det handler nemlig om borgermødet den 9. 
januar 2017. Det handler om demokrati – og 
især om misbruget af demokrati.
Emnet var: Rekreative områder omkring Her-
ringløse. Indkaldt behørigt i forskellige medier 
til information for alle, som ønsker at blive in-
formeret. 
Til en saglig indledning, var personer fra den 
lokale offentlige forvaltning indkaldt, for at 
fortælle om visionerne for brugen af det åbne 
landskab rundt omkring Herringløse, herunder 
oplysninger om mulighed for kommunalt/of-
fentligt samarbejde samt retsgrundlaget for 
etablering af stier i det åbne landskab.
Tillige var inviteret en repræsentant fra 
Jægerforbundet.
Alt, indtil nu, gennemført på ordentlig demo-

kratisk vis fra indkaldelse til 
de nævnte, saglige, indlæg.
Indkaldt af en bestyrelse valgt 
og støttet af et overvældene 
flertal af borgere med bopæl 
i Herringløse. 

Lodsejerne, som havde forberedt sig godt, 
bad om ordet. De repræsenterede godt 
30 lodsejere og havde lavet en overhead 
der viste de lodder de ejer. Der var ganske  
vist fejl i oplysningerne, men som  skrevet i 
tidligere Hjørner, kan man fejle når man han-
dler – altså også lodsejere. 
Efterfølgende oplyste I , at jeres vildt blev for-
styrret hvis der blev udlagt stier, om løsgående 
hunde på afmærkede stier og indtrængen på 
fremmed grund. Endvidere fortalte byens 
jæger, at han havde søgt aktindsigt hos kom-
munen vedr. kommunikationen med LR!! Bøh, 
siger jeg bare, for efterhånden  er tonen ble-
vet så aggressiv at det ”tavse flertal” fryser til 
is og mister mælet. I har udøvet jeres ret til at 
få aktindsigt, ikke for at debattere på et oplyst 
grundlag, men for at true og passivisere os. 
Og jeres Trump, undskyld trumf, satte I ind, 
da i have medbragt en dame som sagde at 
LR`s formand havde et grimt fjæs. Så dybt, 
kan normalt dannede mennesker ikke synke. 
(Jeg synes nu, formanden er meget pæn, så 
må jeg og alle tilhængere af LR jo også have 
nogle grimme fjæs).
Det tragiske er, at I igen har ødelagt et borger-
møde, indkaldt og organiseret af et demok-
ratisk valgt Landsbyråd.
Det næsten tragikomiske er, at I slet ikke 
har nogen sag, da der ikke kan etableres så 
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meget som 1 cm. sti, uden jeres tilladelse. Det 
har I fået at vide mange gange. Og det res-
pekteres naturligvis af begge parter.
I har derimod en anden sag. Jeres mål er 
nemlig, at I slet ikke vil have et Landsbyråd.
Når det ikke lykkes, vil jeg foreslå, at I kravler 
ud at jeres maskiner, kommer ind i landsbyen 
Herringløse og møder alle de ildsjæle, der la-
ver en masse arbejde for at skabe oplevelser, 
fællesskab, glæde og varme for borgernes 
skyld – også for jeres. Det er så dejligt at blive 
mødt med et smil – det giver varme indeni.

Landsbyrådet må have det hårdt – er det det 
værd? Hvad kan man gøre ved det? Svaret 
er: Ingenting!
Det er demokratiets vilkår og svaghed – hvis 
nogle sætter sig for at ville ødelægge og ned-
bryde, går det hurtigere end at bygge noget 
op.
Hvorfor reagerer borgerne ikke?
Erfaringsmæssigt er det svært at få folk til at 
skrive et læserindlæg.
På borgermødet var atmosfæren så ube-
hagelig, at man ikke kunne finde ord.
Få gik før tid. Nogle blev helt væk, da de 
forudså endnu et ubehageligt borgermøde.
Og så er der borgere der aldrig ”viser sig” når 
der kaldes til møde.
Men det er på generalforsamlingen det sker!
For alle parter vil jeg håbe, og glæde mig til, 
at foråret snart kommer og alt springer ud i 
smukt, grønt flor, selv om kølige vinde blæser 
over Herringløse i øjeblikket.
Vi læses ved til maj.

Bjarne Leed
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Den 19. marts kl. 16 inviterer Landsbyrådet til 
foredrag med Uri Golman og Helle Olsen på 
Herringløse Skole/AMBA. Her vil de fortælle 
om deres fantastiske rejser til alle verdens-
hjørner, deres arbejde med naturbevarelse 

og arbejde for nogle af verdens mest aner-
kendte magasiner som BBC Wildlife og Na-
tional Geographic.
Billetter kan købes nu til 75 kr for voksne og 
25 kr for børn under 12 år. 
Billetter kan købes hos Herringløse Dyre-
klinik, Skolegyden 3 eller ved MobilePay 
29790609 (Lotte Kofod).
Billetter købt inden 5.3. deltager i en lod-
trækning om Uri og Helles nye, flotte fotobog.
For de, der ønsker at være med, vil der være 
fællesspisning efter foredraget. Medbring en 
ret til en fælles buffet og fordøj indtrykkene 
fra Uri og Helle i godt selskab med naboer og 
venner. 

Med venlig hilsen
Landsbyrådet

Foredrag med Uri Golman og Helle Olsen

Loppemarked og byfest i Herringløse den 10. juni.
Så kan I godt sætte et stort X i kalenderen den 10. juni hvor årets loppemarked og byfest 
afholdes. Det lykkedes at samle personer nok til at overtage teltet efter loppemarked og 
fortsætte med spisning og hygge. 
Som primus motor for byfesten (indtil videre) er det Sune og Louise Jørgensen , Martin 
Hansen og Mads Lund. Derudover er der 3-5 stykker der har meldt sig til at gå til hånde. Vi 
håber at I ALLE har lyst til at deltage i denne festlige dag, der både er for børn og voksne.
Der kommer meget mere om arrangementet i næste blad, men i kan også følge med på 
hjemmesiden og facebook. 

MVH ni-gruppen og festudvalget.

Sæt kryds: Loppemarked og byfest
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Søndag den 14.maj fra kl. 10 og en times tid 
frem.
Ligesom sidste år inviterer vi på en kop kaffe 
og en snak om haven samt mulighed for at 
bytte planter.
Har du for mange tomatplanter, liljekonvaller 
eller andre planter, så tag dem med – måske 
kan du bytte dig til en spændende plante. Du 
kan også medbringe dit overskud af frø.
Har du spørgsmål til dette eller ideer til fremti-
dige arrangementer – så kontakt os.

De bedste hilsener og på gensyn
Helle og Birte

Helle Hansen  tlf: 20576208       
helleuldahlhansen@gmail.com
Birte Fromberg  tlf: 46769306       
birte.fromberg@icloud.com

Sæt kryds: Plantebytning og 
havesnak ved gadekæret
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På biblioteket
Kaffesnak om kommunens tilbud 
Som noget nyt kan du komme forbi dit loka-
le bibliotek og få en snak om, hvad du kan 
få hjælp til i Borgerservice og på biblioteket. 
Både for at præsentere de mange muligheder 
for borgerne og for at hjælpe den enkelte godt 
videre i al det kommunen tilbyder.
Arrangementerne bliver holdt under uformelle 
former med kaffe og samtale. 
Det sker 28. februar kl. 9:00-10:30 på Gund-
sømagle Bibliotek og torsdag den 23. marts 
kl. 10:00-11:30 på Ågerup Bibliotek.

Se film og snak om den sammen
Torsdag den 23. februar kl. 13:30 er der Hem-
melig film på Ågerup Bibliotek.
Som det er kutyme til Hemmelig film-arrange-
menterne ved du ikke, hvad det er for en film, 
som du hen og se på biblioteket. Du ved dog, 
at det er kvalitetsfilm. Den sidste torsdag i 
februar er arrangementet krydret med, at delt-

agerne bliver og diskuterer den sete film efter-
lods. Ligesom, når folk samlet i læsekredsene 
og diskuterer, bøgerne de har læst sammen.
Billetter kan enten bestilles via www.roskilde-
bib.dk/Detsker eller på biblioteket i betjent åb-
ningstid. 

Bogcafé om sæsonens nye udgivelser
På henholdsvis Gundsømagle Bibliotek 28. 
februar og Ågerup Bibliotek 7. marts begge 
steder kl. 16:00-18:00 kan du være med til 
en frisk bogcafé og høre, hvilke de to bibli-
otekarer Gitte Jacobsen og Jytte Seersholm 
Jensen, synes var de bedste bøger, de har 
haft i hænderne i 2016. 
Der bliver serveret kaffe og kage og 
selvfølgelig udleveret en liste med de valgte 
titler, så deltagerne kan vælge at dykke ned i 
skattekisten. 
Det koster en lille entré på 25. kroner. Tilmeld-
ing via www.roskildebib.dk/Detsker eller på 
biblioteket i betjent åbningstid. 

Mød månedens kunstner Ulla Agathon
Som noget nyt kan du i år møde månedens 
kunstnere, der udstiller på de lokale bibli-
oteker. Tirsdag den 4. april kl. 17:00-17:30 er 
glaskunstneren Ulla Agathon til rådighed for 
en god snak på Ågerup Bibliotek. Ulla Aga-
thon udstiller på biblioteket fra 1-26. april. 

Koncert om Auto Otto og alle hans biler 
Lørdag den 6. maj kl. 10-11:30 kan de mind-
ste størrelser opleve koncert om Auto Otto og 
alle hans biler på Gundsømagle Bibliotek.
Det er Tine Mynster, der optræder med musik 
om livet i Auto Ottos helt særlige bilværksted.
Med sin glade udstråling, smittende humør 
og musikalske imødekommenhed synger 
og danser Tine sig igennem nyskrevne og 
velkendte sange om biler. Der er sange om 
den vidunderlige gravko, den seje falckmand 
og skraldebilen, der henter alt det, vi går og 
smider væk.
Koncerten er for børn fra 2-8 år og deres vok-
sne. Det koster 25 kroner at være med. Billet-
er enten via www.roskildebib.dk/Detsker eller 
på biblioteket i betjent åbningstid. 
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Kom og vær med til Fastelavnsfest i 
Herringløse Idrætsforening
Søndag den 26. februar 2017 kl. 11 i 
gymnastiksalen på Herringløse Skole.
Vi slår katten af tønden og spiser 
fastelavnsboller (15 kr. pr. stk.).
Der er præmier til kattekonger og 
-dronninger, samt de bedst udklædte
i aldersgrupperne 1-5 år, 6-8 år, 9-12 
år og 13-16 år.
Alle er meget velkomne.
Entré kun 25 kr. – børn under 2 år 
kommer gratis ind.

Fastelavnsfest

Vi vil gerne sige tak til Sanne Andersen der 
har valgt at stoppe i ni-gruppen, tak for dit ar-
bejde gennem årene. 
Samtidig er vi så heldige at vi har fået to nye 
medlemmer i ni-gruppen, velkommen til Su-
sanne Jensen og Regitse Brun. 

Her er de kommende arrangementer:
Loppemarked
Efter ønske fra flere, vil vi i samarbejde med 
de andre foreninger og forhåbentlig en masse 
andre personer, vil vi prøve at holde loppe-
marked en lørdag med efterfølgende byfest. 
Det bliver den 10. juni men det kræver virkelig 
nogle folk der ”gider” bruge deres kræfter og 
energi på det. Henvend jer allerede nu hvis 

du ved, du vil give et nap.

Portvinssmagning
Nu har vi prøvet øl og vinsmagning, så nu er 
turen kommet til portvin. Det bliver engang i 
oktober, nærmere besked følger.

Bankospil
Som noget nyt (ja det er i hvert fald længe 
siden) vil vi prøve bankospil for alle aldre. Det 
bliver d. 26. november, så nærmere besked 
følger. Hvis der skulle være nogle læsere der 
kunne tænke sig at sponsorere en præmie 
eller to, så henvender i jer bare til ’en fra ni-
gruppen.

Ni-gruppen

Nyt fra Ni-gruppen: Bankospil, 
portvin og loppemarked

Landsbyrådet I Aagerup har netop udsendt sit 
første nyhedsbrev. Det sendes ud til medlem-
merne, og kan hentes på Ågerup Bibliotek og 
i Gundsølillehallen samt hjemmesiden www.
aaol.dk.
”Vi forventer at udkomme ca. 4 gange om 
året” skriver formanden, Jens Pedersen.

Nyt fra naboerne Nyt fra Ågerup og Omegns    
Landsbyråd 
Januar 2017     

  

 

 
 
 Følg vores løbende nyheder på Facebook. Her kan du komme med opslag og kommentarer  

www. aaol.dk: Meld dig ind, se vedtægter, bestyrelse, udvalg, mødereferater mv. 
Kontakt: formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk 

Velkommen 
… til det første nummer af Landsbyrå-
dets nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbre-
vet til alle medlemmer, som har op-
lyst os om deres mailadresse.  Derud-
over vil vi lægge trykte eksemplarer på 
Ågerup Bibliotek og i Gundsølillehallen.  

Indholdet vil i det væsentligste være en opsamling på de 
løbende nyheder, der kommer på Landsbyrådets Face-
book-side. Dels fordi det ikke er alle, som kan eller vil 
følge os på Facebook, dels fordi Facebook er et meget 
flygtigt medium. Vi forventer at udkomme ca. 4 gange om 
året, så typisk vil vi have 2-3 måneders arbejde at berette 
om.  
Velkommen til vores "gamle" nyheder.  
Jens Pedersen, formand. 
 

 
Hundelufterområde 
Gruppen der arbejder med lokal udvikling foreslår at op-
rette et hundeluftningsområde på HOFOR's arealer, jf. 
kortet. Bestyrelsen har godkendt, at gruppen går videre 
med forslaget som et første oplæg, der evt. kan finansie-
res af de zebramidler vi er stillet i udsigt fra kommunen. 
Det betyder at kommunen finansierer udgifter til hegn 
mv., vi leverer arbejdskraften. Efter vi har annonceret for-
slaget, har der meldt sig en håndfuld begejstrede hunde-
ejere, der vi hjælpe til. Tak for det. 
Kontakt: Irene Vinther-Larsen, næstformand. 

Lettere adgang til hjemmesiden 
Vi har købt hjemmesiden fri for reklamer og lagt den over 
på den kortere og å-frie adresse: www.aaol.dk. Samtidig 
kan den nu findes via Google. Det lange navn, www.Åge-
rupogOmegnsLandsbyråd.dk virker stadig. 

Cyklistplan 2017 
Roskilde Kommune sendte et 
udkast til "Cyklistplan 2017" i 
høring med svarfrist 19.12. Et di-
gert værk på 62 sider, hvor der 
er forslag til hvilke stier der skal 
etableres, og om de skal være 
med stenmel (billigst) eller asfalt.  
 
Landsbyrådets høringssvar 
Vi har i vores høringssvar lagt vægt på at: 
 strækninger i åbent land skal have større fokus i Cyk-

listplan 2017 
 Roskilde Kommune skal bindes sammen, så man sik-

kert kan færdes på cykel og til fods mellem byerne. 
Derfor mener vi kommunen bør prioritere cykelstier 
langs Store Valbyvej fra Roskilde til Gundsømagle Sø 
og langs Slæggerupvej. 

 folk ikke af sikkerhedsmæssige grunde bør være nød-
saget til at tage bilen, fremfor at cykle eller gå. Heller 
ikke på landet!  

Kontakt: Søren Mortensen, msmortensen@stofanet.dk  
 

 
Borgmesteren indleder ge-
neralforsamling 

Tirsdag den 25. april kl. 19.00 i 
Sognegården, Ågerupvej 34 

Borgmester Joy Mogensen holder oplæg og svarer på 
spørgsmål kl. 19-20. Herefter går vi over til generalfor-
samlingen. Indbydelse sendes til alle medlemmer, så vidt 
muligt via mail. Foreningen byder på øl og vand. 
 

Logo der favner hele oplandet 
Som du kan se øverst på siden, har Landsbyrådet fået 
logo. Det er udformet som omridset af kortet over vores 
opland for at understrege, at vi dækker alle byerne i de 
gamle Ågerup og Kirkerup sogne. Tak til grafiker Lærke 
Roark, som har tegnet logoet efter oplæg fra bestyrelsen.  
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Tak for 
kaffe 
Ger-
trud!
Gertrud er stoppet 
efter tre år med Kaf-
fesaloner. Mange af 
byens damer siger 
tak for rigtig mange 
hyggelige stunder i 
dine stuer Gertrud.

tine

Som mange nok har be-
mærket, har vi gravet på 
Hvedstrupvej og Kalgravs-
vej. 
Årsagen er, at vi har den 
store fornøjelse at skulle 
levere godt og rent vand til 
Hvedstrupvej nr. 6, 8 og 10 
samt Kalkgravsvej nr. 4.

Mvh.
Formanden

Nye forbrugere 
til Herringløse
Vandværk



Herringløse Tidende

Side 27- Februar 2017

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

Marianne Rasmussen
Skolegyden
mail: murerkeld@mail.dk
tlf 29809334
 
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

Regitse Brun
Korskær 8
40919099
regitsebrun@hotmail.com

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.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 åbningstid 
i 2017 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
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