
TIDENDE
Herringløse August 2019Herringløse

TIDENDE

Høsttid



Herringløse Tidende Herringløse Tidende

Side 2- August 2019 Side 3- August 2019

Redaktion

Birte Fromberg og Jørgen Brieghel
Østerbo 6
briemail@me.com
Tlf: 46 76 93 06, 22 67 41 61 eller 40 859 859

Kamilla Lindquist Capion
Vadvej 4
kamilla@capion.org

Oplag: 300 stk
Tryk: Jungersen 43641000
Udgives: Fire gange årligt

Modtagere:
Samtlige husstande i Herringløse og omegn. 
Dagbladet og andre aviser.
Roskilde Kommune.
Biblioteker i Roskilde Kommune.
Annoncører.

Indhold
Årets Herringløseborger
Loppemarked i d ansk sommervejr
Ny i redaktionen af Tidende
Velkommen til nye borgere
Nyt fra Storkereden
Bankospil invitation
Nyt fra Arkivet
Plantebyttedag invitation
Spis sammen invitation
Græskarkonkurrence finale
Æblepressedag invitation
Tegnekonkurrence invitation
Kæmpegræskardyst invitation
Læserbrev: Tak, Anders
Nyt fra Ågerup bibliotek
Kontakter i Herringløse

side 2
side 4
side 6
side 8
side 10
side 11
side 12
side 14
side 15
side 16
side 17
side 18
side 17
side 20
side 20
side 23

Aktivitetskalender
• 15. september kl. 11: Græskarkonkurrence finale 

ved vestre gadekær
• 6. oktober kl. 13,30: Banko. Skolen.
• 15. oktober: Sidste frist for tegnekonkurrencen 
• 27. oktober kl. 10: Plante-bytte dag ved det 

vestre gadekær
• 6. eller 13. november kl. 17,30 (se Facebook og 

kasserne): Spis sammen på skolen

Deadline til næste blad: 
1. november 2019

Arkivet får 
prisen som 
‘Årets 
Herringløse-
borger’ 

Traditionen tro blev Skt. Hans igen i år fejret 
på plænen ved Herringløse Skole.
Vejret var i top, og rigtig mange var mødt 
frem. Peter Hansen havde også i år sørget for 
helstegt pattegris. Tusind tak for det!
Maden blev nydt, samtidig med, at årets bål-
taler gik til mikrofonen: Det var Naser Khader 
(som blev pænt fulgt til Herringløse af folk fra 
PET!).
Efter talen blev Årets Herringløseborger ud-
nævnt. Det blev i år Arkivet i Herringløse, og 
Christian Sørensen modtog hæder og pokal 
for den store indsat for at gøre den lokale his-
torie spændende og nærværende.
Heksen på bålet var flot og lavet af børne-
haven. Kasserer Kasper Reck-Nielsen havde 
fornøjelsen af at klatre til tops på bålet og 
placere heksen.
Herefter buldrede flammerne i den lune aften-
sol, og der blev sunget og hygget, og der var 
is til børnene.

brie

Christian Sørensen (t.v.) modtog pokal og hæder.
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Loppemarked i typisk 
dansk sommervejr

Årets loppemarked blev gennemført i typisk 
dansk sommervejr                                           
Det blev det ikke ringere af. Folk kom og 
hyggede sig, lyttede til Oles jazzband, spiste 
en pølse og sluttede af med en af de lækre 
kager der var bagt. 
Her er en stribe billeder fra det dejlige ar-
rangement.

Næste års loppemarked bliver 7. juni 2020.
Ni-Gruppen/Tine
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Kom godt i gang: Start ugen 
med Bevægelse & Afspænding 
Så begynder vi igen på Herringløse skole mandag den 2. september 2019. 

En gruppe ”friske” piger på +60 med hver deres svagheder og styrker mødes om mandagen på  
Herringløse Skole og hygger sig med bevægelse og afspænding for at komme godt i gang med 
ugen.  
Der er plads til flere, så kom og vær med

Vi starter stille op hver gang med ledopvarmning og intensiteten øges langsomt, så vi kortvarigt 
får pulsen op. Derudover vil vi lave forskellige styrkeøvelser, primært med fokus på muskelkorset-
tet: ryg, mave, bækkenbund og åndedræt og vi afslutter hver gang med en dejlig afspænding.

Vi træner mest med udgangspunkt i egen kropsvægt, men bruger også små bolde og andre red-
skaber i træningen.

Du behøver ikke at være i topform for at deltage på dette hold – du skal bare have lyst til at be-
væge dig og bruge kroppen.

Hold: 19016 – 24 gange
Tid: Mandag kl. 9.30-11.00

Sted: Herringløse skole, gymnastiksalen
Lærer: Marianne Witt-Nielsen, tlf. 20 81 15 01

Pris: kr. 1.315,-/A,E 990,-/pens.895,-
Start: 2. september 2019

Tilmelding til læreren eller aftenskolen: post@apa-afspaending.dk

De friske piger samlet på et af de tidligere hold. Nyt hiold begynder 2. september.

Herringløse Tidende har været så heldig, 
at Kamilla Lindquist Capion har sagt ja til at 
være med i redaktionen. 
Kamilla bor på Vadvej 4 sammen med sin 
mand og og børnene Vera på 3 år og Wilbur 
på 4 mdr.
Kamilla vil dreje bladet til at blive mere familie-
børne-orienteret, og er samtidig også have-
interesseret, så det er med stor glæde, at vi 
byder hende velkommen.

Hilsen Jørgen og Birte

Ny i redaktionen

Ni gruppen har 
besluttet at købe 
et andehus til det 
østre gadekær. 
Det er ikke lige på 
trapperne, men det 
skal nok komme. 
RAP!

Tine



Herringløse Tidende Herringløse Tidende

Side 8- August 2019 Side 9- August 2019

Støt op om vores dejlige landsby og Herringløse Tidende og meld dig ind i Herringløse 
Landsbyråd. 
Alle husstande i Hvedstrup sogn kan blive medlem. 
Kontingentet er kr. 125,- og gælder perioden mellem generalforsamlingerne i april måned.

Kontingent kan betales enten ved MobilePay 45068 eller ved bankoverførsel på  
reg. nr. 1551 (danske bank) og kontonr. 16889903. Husk at oplyse husstandens adresse!

Kasper Reck-Nielsen

Støt Herringløse Landsbyråd

Herringløse har fået nye beboere.
Først velkommen til Rasa Rameikiene og 
Martin Christensen, som er flyttet ind i Øster-
bo 3.

Og så er der kommet tre nye beboere, der in-
dtil videre er søde og artige og slet ikke laver 
drengestreger. 

Det drejer sig om William Lund Nilsson, der 
bor på Kalkgravsvej sammen med sin mor og 
far, Kamilla og Mads, født den 25. marts 2019.  

Valdemar Brun Nielsen fra Korskær 8, som 
Anders og Regitse fik 18. februar 2019. 

Samt Vilbur Lindquist Capion, det yngste 
medlem af drengebanden, der kom 31. marts 
2019 og bor på Vadvej 4 hos Kamilla og Rich-
ard og sin storesøster Vera. 
Drengene går til babysalmesang sammen i 
Ågerup Kirke om onsdagen og er skrevet op 
til Storkeredens vuggestue, hvor de forhåben-
tligt kan fortsætte deres musikalske udfoldel-
ser sammen.

Velkommen til alle
/redaktionen

Velkommen til de nye 
indbyggere i Herringløse

Rasa Rameikiene og Martin Christensen er flyttet 
ind i Østerbo 3.

Som noget nyt vil vi gerne byde nye Her-
ringløse borgere velkomne i Tidende.

Så er I nye i byen eller har fået fami-
lieforøgelse, så send et billede og navn/ 
navne samt adresse til redaktionen, så 
bliver det bragt i næste nummer af Ti-
dende.

Har I fået nye naboer, er det en god ide, 
at opfordre til at sende ind til redaktionen.

Hilsen fra 
Tidendes redaktion

Ønsk de nye 
velkomne
i Herringløse

Valdemar Brun Nielsen bor på Korskær 8. William Lund Nilsson, bor på Kalkgravsvej.

Vilbur Lindquist Capion bor på Vadvej 4.
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Der sker mange gode og sjove ting i Storke-
reden, og det vil være for omfangsrigt at 
beskrive det hele, så her følger nogle af 
forårets højdepunkter. Storkereden har i no-
get tid haft to el-ladcykler, og her i foråret er 
de blevet brugt flittigt til at komme rundt på 
tur i lokalområdet. Cyklerne er både brugt til 
udflugter i Bøllemosen, legepladsen i Ågerup 
og til hjemmebesøg hos børn i børnehaven. 
#hipsteriherringløse
 
Noget der virkelig har engageret børnene er 
besøgene fra jæger Ulla (a.k.a. Lotus far-
mor), der har taget forskelligt vildt med og 
lært børnene en masse om dyr og naturen. 
Børnene har fået lov at plukke ænder og 
smage harekød, ligesom Ulla har vist dem 
rundt i Bøllemosen (ingen trolde observeret). 
Der er bred enighed om at Ulla er totalt sej.
 

Børnene (og ikke mindst personalet) for-
beredte en meget fin sommerfest for forældre 
og søskende. 
Der blandt andet bød på opgaveløb, optrin 
med mariehønen Evigglad og fladbrød bagt 
over bål. 
Alle havde taget mad med, og selv den mest 
quinoa-elskende mor måtte blive lidt blød 
om hjertet ved synet af så meget pastasalat, 
pølsehorn og frikadeller. Alle børnene tog 
glade, trætte og mætte hjem.
 
Derudover er Karsten Ryczek Skrædderdal 
begyndt som leder i Storkereden, og det er 
dejligt. Der har været en arbejdsdag, hvor 
både børn og voksne gav den gas. Der har 
været ture til biblioteket. Der er sagt farvel til 
gode venner og velkommen til nye. Der sker 
altid noget i Storkereden.

Der sker altid noget
i Storkereden

Arbejdsdag i børnehaven Storkereden er blot en af de mange aktiviteter, der er sket siden sidst.
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Nyt fra arkivet: Sankt Hansfester
Arkivet glæder sig over at være udnævnt som Årets Herringløse Borger 2019 og kvitterer med 
en oversigt over de mange gode talere, byen har haft ved Sankt Hansfesterne gennem tiden.

Desværre har vi ingen dokumentation for Skt. Hansfesternes begyndelse i Herringløse, på 
a.m.b.a.-grunden eller andre steder, så Arkivet er meget interesseret i alle oplysninger om Skt. 
Hansfester i gamle dage i Herringløse.

Ifølge mødeprotokollen for bestyrelsen af Borger- og Grundejerforeningen, 1958-1985, op-
træder der ingen oplysninger om Sankt Hansfester i perioden. Bestyrelsens festudvalg tilrette-
lagde bankospil hos HansOline og sommerfester ved Østre Gadekær.

De følgende oplysninger er hentet i Herringløse/Hvedstrup Tidende siden bladets start i 1995. 

1995 I nr.1 annoncerer a.m.b.a. afholdelse af Skt. Hansfest d. 23. juni. I nr.2 meddeles:
 Aflysning af Skt. Hansfesten. Det er jo blevet sædvane, at der afholdes Skt. Hans  
 fest på skolen [skolen blev indviet i 1949], med hvad dertil hører. På grund af flere  
 uheldige sammen-træf, må vi aflyse den planlagte fest i år, men vi kommer stærkt  
 tilbage næste år og forhåbentlig  fremover, så vi kan videreføre traditionen. 

1996 Skt. Hansfesten aflyst pga. for lille tilmelding, nemlig 22 voksne og 6 børn.

1997 Skt. Hansbålet blev tændt kl. 21.

1998 Skt. Hansbålet blev tændt kl. 21.

1999 Ingen oplysning foreligger

2000 Ingen oplysning foreligger

2001 175 deltagere. Jan Herskov båltaler

2002 100+ deltagere. HIFs formand Mogens Svitzer om ”heksens historie”.

2003 Skybrud. Landsbyrådets formand Lotte Munk båltaler.

2004 Underholdning Sine & Frække Rikke. Borgmester Evan Lynnerup båltaler.

2005 Underholdning tryllekunstner Henrik Groth. Borgmester Bjørn Dahl båltaler.

2006 150+ deltagere. Konstituerede præst Per Vipskov Nielsen båltaler.

2007 150 deltagere. Biskop Jan Lindhardt båltaler. Heksen fik røgforgiftning.

2008 Borgmester Poul Lindor Nielsen båltaler.

2009 250+ deltagere. Sognepræst Kristian Gylling som båltaler.

2010 150+ deltagere. Folketingsmedlem Flemming Damgård Larsen båltaler om hekse i  
 dagens Danmark.

2011 Folketingsmedlem Birthe Rønn Hornbech båltaler.

2012 Borgmester Joy Mogensen båltaler.

2013 Byrådsmedlem Torben Jørgensen båltaler.

2014 150 deltagere. Byrådsmedlem Lars- Christian Brask båltaler.

2015 75+ deltagere. Byrådsmedlem Marianne Kjærulf båltaler.

2016 125 deltagere. Borgmester Joy Mogensen båltaler.

2017 60 deltagere. Byrådsmedlem Bent Jørgensen båltaler.

2018 45 deltagere. Folketingsmedlem Laura Lindahl båltaler.

2019 100 deltagere. Folketingsmedlem Naser Khader båltaler.

Heksen er normalt lavet af Herringløse børnehave.
Christian Sørensen

Åbningstider
Arkivets faste åbningstid i 2019 er første torsdag i måneden kl. 17-19. Besøg i arkivet kan 
desuden aftales ved henvendelse til Christian Sørensen (46769166) eller Helle Simonsen 
(20325363).

Christian og Helle
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Kom og spis sammen på skolen
Som et nyt initiativ inviterer NI-gruppen alle, yngre, ældre, par, singler og børn i alle aldre til 
'Herringløse spiser sammen' på skolen d. 6. eller 13. november. 
Lad os mødes, snakke og hygge og slippe for at lave aftensmad, som Ni-gruppen står for. 
Arrangementet er fra kl.17.30-19.30 og familier med børn kan sive, når det passer. Vi håber at 
se rigtigt mange fra byen og opland.

Nærmere følger på Facebook og i kasserne.
Ni-gruppen/Tine

Så nærmer vi os efteråret, hvor haverne skal klargøres til vinteren.
Stauderne skal deles, frø skal høstes og hvidløgene sættes.

Vi holder derfor en plantebytte dag søndag d.27.oktober fra kl.10 ved gadekæret.

Kom med dine overskudsplanter og frø. Du er også meget velkommen, selv om du ikke har 
noget at bytte med.

Over en kop kaffe/the snakker vi om havens mange gøremål og udfordringer.

Har I spørgsmål til dette eller ideer til andre haverelaterede arrangementer er I velkomne til at 
kontakte os.

Helle Hansen: helleuldahlhansen@gmail.com
Elisabeth Perret-Gentil:   perretgentil123@gmail

Birte Fromberg: birte.fromberg@icloud.com

Vær med: Plantebyttedag i oktober
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Wibholm Aut. El-Installatør er 
en nyetableret virksomhed som er 
startet op i 2013. Vi er 2 ansatte.

Virksomheden ejes og drives af 
Peter Wibholm som er den au-
toriserede El-installatør i virksom-
heden. For os er kvaliteten, det 
gode håndværk og den person-

lige service det vigtigste.

Private.
Alle typer el-entrepriser udføres. 
Skal du bygge nyt hus, nyt køk-
ken eller måske bare have et par 
nye lamper i haven, gives gerne 
et uforpligtende tilbud på el-arbej-

det. Al el-arbejde laves!

Erhverv.
Har din virksomhed brug for 
en seriøs el-installatør som er 
løsningsorienteret og service-
mindet. Så henvend dig til Wib-
holm Aut. El-Installatør og få et 

uforpligtende tilbud.

Alle el-entrepriser udføres
Din lokale el-installatør

Efterlysning 
Jeg kunne godt tænke mig at arrangere en 
æbledag i efteråret, hvor man kan få presset 
sine æbler i den store æblepresse landsbyrå-
det har købt, og hvor børnene kan lave nogle 
bålpandekager og tegne etiketter til æble-
juicen. 
Hvis du vil være med til at få det til at ske, 
så tag fat i mig på 2334 7015, så aftaler vi 
nærmere. 

Med venlig hilsen Kamilla Capion

Der er blevet sået, vandet, luget, hå-
bet og krydset fingre i de 6 husstande 
som deltager i Herringløsemester-
skaberne i kæmpegræskar 2019, og 
søndag d. 15. september kl. 11 vil den 
helt store afslutning finde sted, hvor 
pragteksemplarerne vejes og vin-
deren findes. 

Vi går en hyggelig runde mellem de 
respektive voksesteder i Herringløse, 
hører om enten vækstsucces eller 
–genvordigheder, vejer og kårer til 
sidst en vinder, der naturligvis ud over 
et helt års hæder også vinder van-
drepokalen, som Jens Hansen over-
bevisende vandt sidste år.

Hvis du ikke fået dyrket et græskar 
– og alligevel har lyst til at deltage i 
den hyggelige og herlige græskar-
opmåling, så er du naturligvis meget 
velkommen.

Vi mødes søndag d. 15. septem-
ber ved gadekæret v/rododendron-
buskene kl. 11.00.

Mange hilsner 
Flemming og Elisabeth, Korskær 4

Vær med til den store 
afslutning på kæmpe-
græskarkonkurrencen 2019
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

Indbydelse til alle børn i Herringløse til at del-
tage i Tidendes tegnekonkurrence. 
Du skal tegne en eller flere personer, der bor 
i Herringløse - (gerne din familie)!
Bag på tegningen skal du skrive dit navn, 

adresse og alder.
Tegningen skal afleveres i Birte Frombergs 
postkasse på Østerbo 6 senest d.15.oktober.
 
Vinderen får en flot præmie, samt sit billede i 
næste nummer af Tidende.
 
Vi glæder os til at se rigtig mange flotte og 
sjove tegninger.

Hilsen Camilla og Birte

For børn: Tegn en fra byen 
og vind en flot præmie
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Læserindlæg:
En kæmpe tak til 
Landsbyrådets tidligere
formand Anders Gøricke
Vi har aldrig fået takket dig for den kæmpe 
indsats, du har gjort for os alle sammen, i de 
mange år, du har været formand for landsby-
rådet. 
Takken gælder selvfølgelig også bestyrelsens 
øvrige medlemmer, men vi kan vist alle blive 
enige om, at Anders har et ekstra gear, når 
der skal kæmpes for noget.

TAK for cykelstien til Gundsølille.
TAK for broen over Hove Å.
TAK for trafikken er blevet forsøgt dæmpet, 
gennem byen.
TAK for de sjove skilte langs Hvedstrupvej. 
(Her bor to børn, her bor tre børn osv.)
TAK for fornyelse af gadekær.
TAK for bålhytten på fodboldbanen.
TAK for ”solsejlet” ved gadekæret.
TAK for cykelløbene ikke kører igennem 
byen mere (så’n da).
TAK for nogle gode sankthansaftner.
TAK for mange flere input i årenes løb. 

TAK Anders…. fra Mogens & Tine Svitzer
Rundingen 7

Og vi ved, der er rigtig mange fra byen, der 
er enige i vores tak.
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Landsbyrådet
Formand:
Christian Gervø
Hvedstrupvej 14
28 80 80 20
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:
Lone Steiness
lonesteiness@hotmail.com
Tlf 51516569

Ni-gruppen
  
Charlotte Hansen
Rundingen 8
28 24 15 12
cbh42@hotmail.com

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

Susanne Jensen
Korskær 9
20767169
korskaer9@hotmail.com

Jytte Tolstrup
jytte@arnishoej.dk 
24645198

Louise Johannessen
Louise_Johannessen@
hotmail.com
Tlf 42245995

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

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

A.M.B.A.
Formand:
Leo Holm
Herringløse Bygade 36
27 15 77 50
lhoholm3@gmail.com

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

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

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

Medlem:
Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97 
malene@herringlo-
esegaard.dk

Suppleanter:
Christian Sørensen
Skolegyden 2
46 76 91 66 
csalexander@live.dk

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

Kontaktpersoner 
i Herringløse

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

Arkivet 
Arkivets faste åbning-
stid er første torsdag i 
måneden kl. 17-19. 
Besøg i arkivet kan 
desuden aftales ved 
henvendelse til Christian 
(46769166) eller Helle 
(20325363).

Hjemmeside
http://herringloeseportal.
wixsite.com/portalen

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

Facebook
Herringløse Landsby - “Due-
slaget”: www.facebook.com/
groups/1085798388134343/

Herringløse på godt og godt: 
www.facebook.com/groups/
herringloese/
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