
TIDENDE
Herringløse November2014

Farlige væsener i Herringløse
Halloween er blevet en fast 
tradition, også i Herringløse. 
Ikke mindre end 19 mere eller 
mindre farlige væsener fandt 
frem til redaktørens hoveddør 
31. oktober om aftenen. 
“Desværre fik jeg ikke foto-
graferet alle, men nåede da 
lige et par stykker”, lyder det 
fra Tine Svitzer.
Velkommen til november-
nummeret af Tidende. Her er 
nyt fra borgermødet, om den 
nye sti, Herringløseløbet, øl-
smagning og meget mere.
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Aktivitetskalender 
18. november kl. 20: Generalforsamling i AMBA
30. november kl. 16: Juletræet tændes ved det 
vestlige gadekær
2. december kl. 19,30: Kaffesalon hos Gertrud, 
Rytterkær 2.
18. januar 2015 kl. 14: Store kagedag på skolen.
24. januar: Halbal på skolen.
3. februar kl. 19,30: Kaffesalon hos Gertrud.
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Nedrivning
Jord & Beton 
Anlæg 
Brolægning 
Vedligeholdelse
Faskiner & Dræn

mads@mllarsen.dk

Flyttedag for motionsrummet
Lørdag den 1. november 2014 var der tunge 
løft og stærke, svedige m/k i HIF´s motion-
srum. Anstrengelserne skyldtes ikke så 
meget fysiske udfoldelser på maskinerne, 
som med maskinerne: HIF´s motionsrum fly-
ttede fra sit gamle lokale (over festlokalerne) 
til sit ny istandsatte lokale på 1. sal v. idræt-
shallen (det gamle tirsdagsklublokale).
I HIF glæder vi os meget til at byde dig 

velkommen i de lyse, nymalede lokaler med 
nyt gulv og nyt lys – vi vil i den anledning 
gerne sige stor tak til Amba for den økono-
miske hjælp ifm. istandsættelsen!
Du kan som altid kontakte Sune Tüxen Jør-
gensen, Skolegyden 2, T: 22200738 / E: su-
netj@hotmail.com, hvis du har spørgsmål, 
kommentarer eller ønsker ifm. motionsrum-
met. Mvh.HIF
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Nyt fra Landsbyrådet
Borgermøde på Herringløse skole 
den 27. oktober 2014

Landsbyrådet havde indkaldt til borgermøde, 
da vi ved et tidligere borgermøde mødte kri-
tik af en plan for det vestlige gadekær. Det 
blev aftalt på dette møde, at vi afholdt endnu 
et borgermøde, hvor der blev fremlagt et re-
videret forslag.
Der var i mellemtiden kommet en sag om 
Østrupvej, vi havde noget nyt om Herring-
løse som energilandsby, kommende cykel-
sti, et cykelløb som kom ud af kontrol og 
vores halbal.

Tak 
Landsbyrådet takkede Tina og Hans-Peter 
Hansen for deres positivitet og samarbejde 
omkring cykelsti-projektet.

Det vestlige gadekær
På mødet blev der fremlagt referat af sidste 
møde, hvor af det fremgik, at man ønskede 
nogle justeringer af det fremlagte projekt. 
Disse punkter var også nævnt i Herringløse 
Tidende maj 2014. 
Roskilde kommune havde herefter tilrettet 
projektet og en skitse af projektet blev frem-
lagt på mødet. Der var en livlig diskussion. 
Forsamlingen gav sit samtykke til at projek-
tet kunne sættes i gang, dog skulle Landsby-
rådet fremføre over for Roskilde kommune, 
at birketræerne giver øget pollen i luften, 
kunne der findes nogle alternative træer til 
birketræerne. Der var en vis nervøsitet for 
børns leg omkring gadekæret. Samt at man 
ønskede en oprensning af gadekæret. Disse 
punkter bliver forlagt Roskilde kommune, og 
Landsbyrådet vil give svar på det i næste Ti-
dende.
Selve skitsen kan se på www.hh-portalen.dk

Landsbyrådet kan oplyse at hele projektet 
bliver finansieret af Roskilde kommune. Der 
skal lyde en stor tak til kommunen for endnu 
et stort bidrag til styrkelse af vores landsby.

Energilandsby
Undertegnede gav en kort opsummering 
af vores projekt som energilandsby. I den 
forbindelse havde Roskilde kommune kon-
taktet os, og forespurgt om vi kunne tænke 
os at være en del af projektet ”For enden af 
vejen” 
Projektet gik ganske kort ud på, at man 
skulle finde nogle frivillige husejere i Her-
ringløse som kunne få lavet en tilstandsrap-
port (værdi kr. 5000) og en ”bedre boligplan” 
(værdi kr. 5000). Husene skulle helst være 
forsynet med oliefyr, men det blev dog rettet 
til dagen efter, så flere kunne deltage selv 
om man ikke havde oliefyr.  Den ydelse 
disse husejere så skulle bidrage med var, at 
de skulle holde åbent-hus den 9. november, 
hvor alle lokale havde mulighed for at kunne 
se hvilke tiltag der var nødvendige for at 
mindske boligens energiforbrug.
Der var flere som tilkendegav, at de gerne 
ville deltage. 

Hastighedsprojekt på Østrupvej
Landsbyrådet fremlagde projektet for for-
samlingen. Det som er det primære i sagen 
er, at man ønsker at sænke hastigheden 
fra 80 km/t til 60 km/t på hele strækningen 
fra Gundsømagle til Herringløse. Der vil 
desuden blive opsat diverse skilte og flyttet 
sten som ligger i vejkanten. Årsagen er den, 
at der har været en høj uheldsfrekvens på 
strækningen.
Vores forslag har været, at man ændrede 
vigepligtforholdene i Østrup og Herringløse. 
Det har man ikke ønsket da det ville være 
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meget økonomisk krævende opgave. Vi 
havde desuden ønsket at hastigheden blev 
sænket i Herringløse – så de anvisningstav-
ler vi har nu på 40 km/t blev gjort til røde tav-
ler med påbudt hastighed på 40 km/t. Dette 
blev afvist, men efter en længere dialog frem 
og tilbage, er det lykkes landsbyrådet at få 
dette med. Dog kræver det politiets godken-
delse.
Efter en god dialog blev vi enige om, at vi 
nikker ja til projektet, samtidig med at lands-
byrådet i fremtiden vil arbejde med en trafik-
plan for hele Herringløse. 

Cykelløb i uge 42 i Herringløse
Landbyrådet fremlagde en kort redegørelse 
omkring et cykelløb som blev afholdt i uge 
42 i Herringløse. Cykelklubben der afholdte 
løbet havde sendt et brev om at de afholdt 
cykelløb, dette brev opsatte landsbyrådet i 
vores kasser rundt i byen.
Der deltog omkring 450 personer i alt. Det 
giver naturligvis mange biler. Uden nogen 
forespørgsel fjernede cyklisterne nogle 
sten på sportspladsen, hvorved mere end 

50 biler parkerede på vores flotte fodbold-
bane. Mange biler blev parkeret hos Lars 
og Malene Hansen uden nogen tilladelse, 
mange biler blev parkeret meget ulovligt. Vi 
kontaktede ledelsen af løbet, men da var for 
sent. Vi har efterfølgende skrevet et læser-
brev, Hvedstrup havde ligeledes haft prob-
lemer, og en repræsentant fra DCR havde 
kontakt til Hvedstrup. Sagen var faktisk også 
i Radio 24syv. 
Landsbyrådet har været i dialog med klub-
ben og DCR, vi håber at det ikke gentager 
sig, og klubben har lovet at udbedre de 
skader som de har lavet.

Vi takker de ca. 50 borgere som mødte op 
til mødet, vi er super glade for, at I viser in-
teresse for det arbejde vi laver og støtter op 
om det.
Jeg kan til slut oplyse at Landsbyrådet har 
oplevet en stigende antal medlemmer, vi er 
inden for et år gået fra 107 medlemmer til 
148 medlemmer, tak for det.

Landsbyrådet
Anders Gøricke
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Lørdag den 24.maj havde Lotte Kofod igen 
indbudt til Herringløse løb.
20 personer mødte op – og det var ret flot, 
da der jo aftenen inden havde været ”Øl-
smagning” på skolen.
Der kunne deltages i 4 km, 5,5 km, 7,5 km 
og 10 km løb/gang samt 14 km cykling.

Vinderene blev:
På 10 km. vandt Henrik Gamborg Lauridsen 
i tiden 50.50 med Mads Kofod Lauridsen og 
Markus Lundsgård på en delt flot anden-
plads i tiden 52.34.

På 7,5 km var Anders Gøricke eneste delt-
ager, og derfor en flot nr.1

På 5,5 km med flest deltagere vandt Dan 
Riber i tiden 30.16 efterfulgt af Jakob Ras-
mussen og Clara og Leo Holm.

På 4 km kom Tobias og Flemming Perret-
Gentil i mål i henholdvis 30.03 og 30.22

Som noget nyt var der en 14 km cykeltur, og 
her var Gitte Holm eneste deltager og fik no-
teret tiden 54.28.

Laila Greif og jeg gik de smukke 5.5 km og 
nød naturen og fuglesangen, og kom i mål 

Fin tilslutning til
årets Herringløseløb
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næsten som de sidste på omkring 60 min.
I mål diskede Anne Marie Larsen op med 
kaffe og kage, som tak for hjælpen til hest-
ene da nabogården brændte – og Lotte gav  
æbler og vand.

Kim Greif tog sig igen af tidsmålingen, så alt 
gik retfærdigt til.
Stor tak til Lotte, som har taget initiativ til 
dette hyggelige løb.

Birte Fromberg
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Vi har haft travlt med forskellige forbedring-
stiltag.
 
Vi har indkøbt en ny projektor, der frit står til 
rådighed for lejere af lokalerne og for bru-
gere af det kommende mødelokale.
Vi har lavet nye inddækninger på kvistene af 
det nuværende motionsrum.
Vi har købt nye, polstrede stole til den store 
sal, så for os der nødigt danser er her endnu 
et godt argument for at holde sig langt væk 
fra dansegulvet.

Der skal jo ikke herske tvivl om, at flere af 
ovennævnte tiltag ikke havde været mulige 
uden de midler vi taknemmeligt modtager for 
fra Claus Nielsen/Gundsø Revisions spille-
maskiner. 

Vi skal rose Vandværket for de nye vand-
målere!
På grund af en alarm herfra fik vi lokaliseret 
en lækage på et nedgravet varmtvandsrør.

Vi har siden installationen af den elektroni-
ske vandmåler haft et ekstraforbrug på ca. 
200m3 varmt vand.
Vi har nu sløjfet røret og lagt et nyt.
Vi har endnu ingen ide om, hvor længe læk-
agen har været der, men der var under alle 
omstændigheder gået meget længere tid, 
før vi havde fundet den, hvis ikke det havde 
været for de nye vandmålere.

På trods af det sivende varmtvandsrør, så 
har vi sparet ca. 55.000 kr. på olieforbruget 
i år som resultat af den store energirenover-
ing.  Det synes vi er særdeles tilfredsstillen-
de.

Flytningen af motionsrummet forløber jo 
nærmest som planlagt. Vi glæder os meget 
over at HIF får samlet sine aktiviteter ovre 
ved gymnastiksalen – det bliver rigtigt godt.
Herefter begynder vi at indrette det gamle 
motionsrum til mødelokale og lokalmuseum.
Vi har endnu ikke fuldt fastlagt under hvilke 
former og af hvem lokalet kan benyttes, men 
vi er meget åbne for ideer hertil.

Vh. Leo Holm

Store besparelser på
varmeregningen hos AMBA

Generalforsamling
AMBA afholder generalforsam-
ling tirsdag den 18. november kl. 
20.00.
Alle er velkomne.

Vi byder på en øl/vand - og vi 
plejer at respektere det, hvis in-
teresserede dukker op, der ikke 
ønsker at ’blive rodet ind i besty-
relsen’.
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Endelig kan vi se, at det nærmer sig med, at vi 
får en cykelsti på det farlige stykke Hvedstrupvej 
fra skolen og ud til svinget. 
Arbejdet er i fuld gang og det skulle efter sigende 
være færdigt til december. Det bliver dejligt spe-
cielt for børnene der nu kan komme mere sikkert 
i skole.  TS

Cykelsti på vej
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Forrygende
ølaften
Fredag den 12. september havde 9-grup-
pen arrangeret øl smagning på Herringløse 
Skole. 
45 friske personer, unge som gamle mødte 
op, der var en fin stemning fra starten, og 
den blev bestemt ikke mindre som aftenen 
skred afsted. 
Ølmanden Lex fra Jyllinge gav os oplys-
ninger om de syv øl, vi skulle smage de 
næste par timer.
Han havde en fin stil, så vi både blev kloge, 
fik moret os og smagt på sagerne. Vi hørte 
bl.a. om undergær og overgær, om bajersk 
øl, ale og om verdens stærkeste øl.

Lex Telvig var vidende og underholdende. 
Og han havde masser af øl med!
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9-gruppen havde sørget for lidt at spise i 
pausen, og det var rigtig dejligt.
Johhhh det blev en ski go’ aften. 
Alle deltog i en konkurrence, selvfølgelig 
med spørgsmål der kun kunne svares på, 

hvis man havde hørt godt efter. 
Det var der tre der havde, men da der kun 
var  én præmie, blev der trukket lod. 
Den heldige og dygtige vinder blev Birte 
Fromberg fra Østerbo.  TS & brie

Der blev studeret bagetiketter og smagt mange forskellige ølsorter.

45 var mødt frem fra både Herringløse og 
Hvedstrup for at høre om øl.

Birte Fromberg fra Østerbo blev den heldige 
vinder af en kurv fyldt med gode flasker øl.
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Søndag den 18. januar er dagen, hvor du 
har mulighed for at vinde en præmie for din 
kage. 
Der vil være præmie til den flotteste og den 
sjoveste i både børne- og voksen-rækken. 
( det skiller ved 14 år). Mød op på Herring-
løse skole kl. 14.00 og lad os alle smovse 
os i kager, bare denne ene dag. Så fortsæt-
ter det sunde liv om mandagen.
9 gruppen serverer kaffe, te og saftevand.

Adgangstegn: Mindst en kage pr. familie.
Tilmelding nødvendigt senest den 12. janu-
ar til Marianne tlf. 29809334  eller Charlotte 
tlf. 28241512

På glædeligt kage gensyn 
    9 gruppen

Er du vild med 
at bage kager?
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På Ryttergården, Rytterkær 2

Kaffesalonen fortsætter ufortrødent, trods 
mørke, regn og kulde, så kom glad til kaffe 
og te og kage og almindeligt hyggeligt sam-
vær den første tirsdag i måneden:

Næste gang december: tirsdag d. 2. decem-
ber 2014

Januar: kaffesalonen er lukket, jeg holder 
ferie 

Februar : tirsdag d. 3. februar 2015 
Alle dage kl 19.30 - 21.30.

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
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“Der er fest og latin rytmer når Pia Sacson 
underviser i zumba  onsdag KL 20. Der 
er stadig plads til flere:-) så ta’ en veninde 
med og få en sjov time.

Hockeysæsonen er i fuld gang. Har du 
lyst til at prøve kræfter med stav og bold og 
samtidig få en god gang motion, så mød op 
i hallen på skolen.  Vi spiller hver mandag 
kl 20-22

Vidste du i øvrigt at gymnastiksalen 
står gabende tom det meste af tiden? 
Kontakt idrætsforeningen hvis du har lyst til 
at spille badminton, bordtennis, hockey el-
ler måske noget helt andet. Mulighederne 
er mange og de ledige tider endnu flere. Så 
hank op i naboen, vennerne eller kollegaen 
og kontakt Lisbeth eller en af os andre fra 
HIF.
En mulighed er, at vi kunne holde loppe-
marked i gymnastiksalen enten første el-
ler sidste weekend i måneden. Er du 
interesseret så kontakt venligst Lisbeth Pe-
tersson på mail: (brondbakken@os.dk). Så 
ser vi om det har interesse. Vi forestiller os 
max. 8 stadepladser og så kan man købe 
for enten lørdag eller søndag / hele week-
enden.”

Tag og brug 
salen til
noget sjovt
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Halbal er flyttet
Halbal er flyttet til 24/1-2015 i stedet for 1/11 som først 
annonceret grundet uforudsete omstændigheder.
 
Halbal vil igen byde på god musik fra DJ , drinks i den 
professionelle bar, en let anretning i løbet af aftenen og et 
stort og indbydende dansegulv. 

Vi vil i landsbyrådet forsøge at imødekomme nogle af de 
ting som sidste års deltagere havde påpeget, som kunne 
gøres bedre. 

Der bliver skruet ned for musikken, DJ vil spille flere af de 
gode gamle klassikere og der vil blive et roligt hjørne for de 

der har behov for at hvile benene 
og sludre med naboen. 

Prisen for at deltage i arrange-
mentet er endnu ikke helt fast-
lagt, men hold øje med A-skilte 
og opslagskasser.

Tilmelding til Lotte på 
29790609 eller mail: 
lottehaahrkofod@gmail.com

Sidste tilmelding 14/1-14
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For nogle måneder siden, var vi blevet trætte 
nok af de ugentlige ca. 2 kg.  reklamer vi 
havde båret fra postkassen direkte til sk-
raldespanden, gennem flere år. Vi beslut-
tede derfor at sige delvist nej til reklamer.
Så det var med en vis glæde vi efterfølgende 
modtog ca. 250 gr. reklamer – reklamer som 
vi endda selv havde valgt. Tillige har vi vel 
sparet naturen for et træ eller to. Man tænker 
vel grønt, når man bor i en energilandsby.
En dag for nogle uger siden, blev der kastet 
grus i de gode intentioner, for jeg fik foræret 
en SMART-PHONE af sønnike som skulle 
have en ny, fordi den han havde, var blevet 
gammel og langsom. Så den, mente han, 
ville passe udmærket til mig! Hvad siger I 
så?
Nå, det er ikke engang det værste. Det 
værste er alle de reklamer man får elekt-
ronisk, uden man kan bestemme hvorfra 
de kommer. Hvad skal jeg med reklamer 
for hundekiks, Casinospil o.s.v. – og så alle 

de cookies. Jeg kan bedre lide 
smoothies. Det er i øvrigt impo-
nerende hvor mange reklamer 
der kan ligge i sådan maskine, 
når den kun er 10 mm tynd. 

Helt alvorligt, hvordan fjerner man lortet, når 
nu man ikke er datalog.

Så har jeg også fået Facebook – jeg bruger 
det ikke, jeg kigger bare lidt. Men en Kirsten 
Linkedin, vil ikke have mig med i sit erh-
vervsnetværk. Jeg kender ikke damen, så 
jeg aner ikke hvad hun snakker om – i øvrigt 
har jeg ikke tid til pjat, for jeg er pensionist.
Så fik jeg en forespørgsel om, om jeg vil 
være ven med en Moshut Mabulla-Maballa. 
Jeg har ikke hans adresse, så jeg kan ikke 
svare ham. Men jeg går da ud fra, at han bor 
et eller andet sted her på jorden.
Nå, men jeg må gøre det kort, andre skal 
også til her i TIDENDE. Jeg har læst i nogle 
aviser – de er på papir og kan købes i kiosk-
er eller i supermarkeder, at hvis jeg har en 
SMART-PHONE kan nogen, hvis de ønsker 

Bjarnes hjørne

MIN BUTIK
Kunsthåndværk og Gaveartikler

Kig forbi, vi har mange spændende 
ting i og omkring butikken.
I år er julestuen reduceret noget - til 
butikken og een af staldene. Butikken 
med nisser, trolde, juletræs-pynt m.m. I 
stalden dekorationer og lagersalg af visse julevarer.
Jeg lover, at der stadig er meget at kigge på. Igen i år har vi smukke juletræer.        
Julestue fra 7. nov. til 21. dec. kl. 10 - 17  fredag. lørdag og søndage

Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Tlf.: 22 818 929
Åben: Fredag, lørdag og søndag kl. 10 - 17
WWW.min-gaardbutik.dk  - minbutik@c.dk

Med venlig hilsen Mona
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det, finde ud af alt om mig. Det offentlige, 
forsikringsselskaber, banker, læger, konen, 
Google, Facebook, hackere etc. – det er da 
uhyggeligt at tænke på. 
Jeg må også huske røveren i den forbindel-
se – TIDRØVEREN, han ved nøjagtig hvor 
mange timer jeg bruger hver dag og han øn-
sker kun, at jeg skal bruge endnu flere timer.
Nå, jeg må stoppe min lille pamflet, for jeg 
skal til at skrive julekort. Det tager ganske 
vist længere tid end at sende en SMS. Men 
den tid er godt anvendt, for jeg kender dem 
jeg skriver til.

Rigtig glædelig jul.
Bjarne Leed

Tak til alle
Vi vil gerne sige mange tak til alle, for jeres 
deltagelse og blomster ved Hans’ død og 
begravelse.
Samtidig, skal I vide, hvor meget vi påskøn-
ner den omsorg og hjælp I har givet vores 
familie i den triste og svære tid.
Det er dejligt at vide, at så mange mennesk-
er i vores lille by tænker på os.

De kærligste hilsner fra
 Jette, Camilla og Nicolai
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Kære Herringløseborgere!   
Vi har brug for nogle ekstra nissepiger (ni-
sseforældre, nissebedsteforældre), hvis vi 
skal have juletræstændingsdagen til at køre 
på skinner.
Juletræet tændes søndag den 30. novem-
ber 2014 kl. 16.
Så meld jer til Louise på 22833464 mht. 
deltagelse til vedligeholdelse af julehyggen 
i byen! På vegne af 

juletræstændingsudvalget,
Louise

Nissepiger søges!
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Nyt fra Roskilde Bibliotekerne
Månedens kunstner: Fotografier – 
Metamorfoser
Winnie Kristiansen stiller skarpt på naturen, 
både når hun er på en lille rundtur i haven 
og når hun drager længere væk til fremmede 
grøftekanter, marker, skov og hav. 
Et makroudsnit fra en vandpyt med visne 
blade, fra en blomsts inderste skjul, fra mor-
gensolens skarpe røde lys på en hvid birk 
– alt dette er i stand til at fremkalde et væld 
af associationer, hvis ens øjne ellers tillader 
det. 
Ågerup Bibliotek, 3. november – 27. novem-
ber, i bibliotekets betjente åbningstid

Interview med Kjell Westö
Den finlandsksvenske forfatter Kjell Westö 
er med sin roman ”Hägring” nomineret til 
Nordisk Råds Litteraturpris, og den udkom-
mer på dansk her i efteråret på Batzers 
Forlag. Vi er så heldige, at Westö kommer 
her på Roskilde Bibliotek, hvor Nanna Mo-
gensen fra Skønlitteratur på P1 vil tale med 
ham om bogen.
Roskilde Bibliotek, mandag d. 10. november 
kl. 19-21, pris 25 kr.

Digteren Theis Ørntoft
”Kære læser, anskaf dig hurtigst muligt Theis 
Ørntofts nye digte…” Sådan skrev Lilian 
Munk Rösing i Politiken, da Ørntofts digt-
samling Digte 2014 udkom. Digtene foregår i 
en apokalyptisk verden, hvor naturen er ved 
at overtage. Hør den anmelderroste digter 
læse op og fortælle om sit forfatterskab. 
Roskilde Bibliotek, mandag d. 17. november 
kl. 19-21, pris 25 kr.

Hemmelige film 
Tag ægtefællen eller veninden/vennen un-
der armen og kom på biblioteket og hyg dig 
med en god film. Er du nysgerrig efter at 

vide, hvilken film der vises, kan du se det to 
uger før fremvisningen på plakater og løbes-
edler på bibliotekerne.
Ågerup Bibliotek, torsdag d. 20. nov. kl. 14 
samt torsdag d. 4. dec. kl. 14, gratis.
Strikkecafé: medbring dit strikketøj og få 
hjælp og inspiration fra de andre
Ågerup Bibliotek, tirsdag d. 25. november kl. 
15-17 – ingen tilmelding

Film for de mindste 
Roskilde bibliotekerne viser en perlerække 
af film i alle genrer for børn fra 3 år. Der er 
både skægge tegnefilm, korte fiktionsfilm og 
mange andre seje film. Gratis tilmelding på 
dit lokale bibliotek 14 dage før. For børn fra 3 
år, deres voksne og børnehaver.
Ågerup Bibliotek, mandag d. 1. december kl. 
10-10.35 

Billetter til alle arrangementer hentes/købes 
på www.roskildebib.dk/kalender

Husk at Ågerup Bibliotek er åbent uden per-
sonale alle dage mellem jul og nytår. Bog-
bussen kører ikke mellem jul og nytår. 
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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:
Helle Nordmind
Sengeløsevej 3
20 57 62 08
hellenormind@gmail.com

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

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

Best.medlem
Claus Wedel Nørgaard
Jønksvej 9
28 70 33 71
cwedel@livemail.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
comollomollo@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
larskim@thomsen.mail.dk

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

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

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

Kontaktpersoner i Herringløse

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


