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Læs også denne gang:
- Frygt for vandmangel da 
lynet slog ned
- Sandkasse til børnene i 
Rytterkær 3
- Planter fandt nye ejere
- Vandværket har gjort 
forsyningsnettet større
- Besættelsesbøger bliver 
udstillet i arkivet
- Erik Sjöbeck kørte på 
3-hjulet cykel til skolen

Guld ved gadekæret
Side 8

Endelig fik vi en fartmåler til Herringløse. Den 
stod to forskellige steder i byen, men var væk 
ret hurtigt igen. Og som billedet viser var det 
ikke alle, der overholdt 40 km/t fartbegræns-
ningen.

Røde tal på farten
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Aktivitetskalender 
27/8 kl. 10: Havevandring (tilmedling 23. august)
7.-21/9: Udstilling af bøger fra besættelsen. Arkivet
27/10: Portvinssmagning på skolen kl. 19.
26/11: Bankospil kl. 14

Deadline til næste blad: 
3. november

herringloeseportal.
wixsite.com/portalen
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Skt. Hans
Igen i år var der god opbakning til Skt. Hans. 
Omkring 60 deltog trods regnvejr. 
Flere af flygtningene fra Rytterkær deltog 
også. Vi forsøgte noget nyt i år, idet Peter 
Hansen havde sponsoreret en helstegt patte-
gris. Den blev serveret med kartoffelsalat, øl, 
vin og vand. Alt dette blev serveret fra vores 
bålhytte, som var et perfekt sted til dette.

Nyt fra Landsbyrådet
Årets båltaler var Bent Jørgensen som er for-
mand for Venstres gruppe i Roskilde Byråd. 
Bents tale var meget konkret og samtidig vi-
sionær. Mange tak til Bent. 
Årets Herringløseborger 2017 blev ikke en 
person, men vores altid stabile omdelere af 
Tidende, de fik alle et par flasker rødvin, tak til 
jer alle. Bålet blev tænkt på trods af regn, og 
vi havde en rigtig god aften.
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Sti til Hove
Tre entreprenører har givet bud på opgaven til 
Roskilde kommune. Det billigste tilbud og det 
som fik opgaven, er givet af Peter Hansen og 
Ole Jacobsen fra Herringløse. I begyndels-
en af august udsætter landmåleren broen, 
og derefter bliver broen lavet. Vi forventer, 
den er færdig medio september. Vi planlæg-
ger en indvielse af stien og broen sammen 
med Roskilde kommune, Egedal kommune, 
Landbyrådet i Hove og os. Vi håber, at det 
bliver i slutningen af september. 

Fremtidsværksted i Herringløse
Nu er det omkring 10 år siden, vi havde det 
første fremtidsværksted. Derfor mener LBR, 
at det vil være rigtigt, at vi igen tager en dis-
kussion om, hvad der skal ske i Herringløse 
de næste 10 år. Derfor vil LBR sammen med 
Roskilde kommune planlægge et fremtids-
værksted for Herringløse i efteråret 2017. Vi 
vil som sidste gang forsøge at få nogle fore-
dragsholdere ”udefra” til at deltage, og vi har 
bedt kommunen om at deltage aktivt i mødet. 
Vi håber, dette måske kan blive et pilotprojekt 
for Roskilde kommune. Vi har ansøgt kom-

mune om penge til dette projekt. 

Kontaktperson i Roskilde kommune
LBR er i dialog med Roskilde kommune og 
borgmester Joy Mogensen, idet vi ønsker en 
fast kontaktperson for foreninger af alle typ-
er i Roskilde kommune. Denne person skal 
have som opgave at oplyse foreningerne om 
mulige ansøgningsmuligheder til projekter 
både i kommunen men også på landsplan. 
Desuden skal den person være vores kontak-
tperson til kommunen. 
Den 17. august bliver dette forslag behandlet 
på et byrådsmøde/udvalgsmøde.

Det østlige gadekær
Roskilde kommune udtog prøver af 
gadekæret: Det viste sig dog, at disse prøver 
skulle udtages på et andet tidspunkt. Det er 
så gjort nu, og vi afventer svar på det. Pen-
gene er fortsat afsat til projektet, og vi håber, 
det kan komme i gang i løbet af efteråret.

Fodring af ænder ved det vestlige gadekær
Roskilde kommune har flere gange oplyst 
os om, at hvis vandmilijøet skal blive bedre 
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i det vestlige gadekær, så skal fodringen af 
ænderne stoppe. Vi har forsøgt at få den ene 
lodsejer i tale som fodrer ænderne, men det 
er ikke lykkes. Dette er videre givet til kom-
munen. Vi har anmodet kommunen om at for-
søge at tage en dialog med lodsejeren.

Loppemarked og Byfest
Igen i år har NI-gruppen afholdt et meget flot 
loppemarked med efterfølgende fest. De fire 
foreninger, NI-gruppen, AMBA, HIF og LBR 
gav sammen en underskudsgaranti på fes-
ten. LBR har betalt vores del af det, som blev 
1350 kr. 

Juletræ
Som det sikkert er bemærket, er juletræet 
fældet pga. af at det blev for stort. Der var 
enighed om dette, og der var også enighed 
om, at der skal plantes et nyt. LBR står for 
denne opgave, og der er enighed om, at om-
kostningen deles mellem foreningerne. 

Æblemost
Hvis der skal ske indsamling og presning af 
æbler kan Lotte Kofod kontaktes på 2979 
0609.

Landbyrådet 
Anders Gøricke

Der er kommet en ny procedure for ansøgn-
ing om fældning af lokalplanfredede træer 
i Roskilde, fortæller Camille I. Mortensen, 
gartnertekniker/TDP i Roskilde Kommune.

Her er instruksen: 
“Hvis fældning eller beskæring af et træ 
kræver en dispensation fra en lokalplan, skal 
denne søges via den landsdækkende an-
søgningsportal Byg og Miljø; www.bygogmil-
joe.dk. 
Du skal i ansøgningen skrive, hvorfor du øn-
sker træet fældet eller beskåret og hvad du 
evt. ønsker at plante i stedet. For at vi kan 
lokalisere træet, skal du tegne træets placer-
ing ind på en situationsplan og vedlægge den 
din ansøgning. 
Ansøgningen skal oprettes på adressen, hvor 
træet står og ansøgningstypen skal være 
”Planmæssig forespørgsel”. Hvis det ikke 
er ejer, der søger skal der vedlægges en 
fuldmagt. 
Inden vi kan afgøre din ansøgning vil det ofte 
kræve, at vi besigtiger træet. Vi vil så i givet 
fald kontakte dig. 
Har du spørgsmål vedr. proceduren er du 
velkommen til at kontakte byggesag på 
email: byggesag@roskilde.dk eller telefon 
46313503.”

Inden du fælder træet
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Nyt takstblad
I forbindelse med ønsket fra ejendomme, som 
ligger lang ude i vores forsyningsområde, om 
tilslutning til vandværket, har jeg udarbejdet 
et nyt takstblad, som tager højde for de meget 
store udgifter, som følger af etablering af for-
syningsledninger til enkelt-forbrugere.
I kan finde takstbladet på vores hjemmeside 
www.hvand.dk
Følg os i øvrigt på Facebook . Bliv medlem af 
den lukkede gruppe ”Herringløse vandværk” 
og få hurtig varsling og informationer om van-
dværkets drift.

Med venlig hilsen
Lars K. Thomsen

Nyt fra 
Herringløse
vandværk
Vandværket mangler en kasserer
Ved sidste generalforsamling i marts i år, 
genopstillede vores kasserer gennem mange 
år, Leif Hansen, ikke til bestyrelsen.
Det lykkedes dog at få valgt en bestyrelse og 
suppleant og på dette område var generalfor-
samlingen en succes.
I henhold til vedtægterne, konstituere besty-
relsen sig efter generalforsamlingen. 
Det betyder, at posterne kasserer og for-
mand fordeles mellem de valgte bestyrelses-
medlemmer, efter forhandling. 
I år lykkedes det ikke, at få nogen af de valgte 
bestyrelsesmedlemmer at tage opgaven som 
kasserer. 
Dette er kritisk, da formanden ikke kan, og 
bør, kunne disponere og godkende regninger, 
uden en kasserer.
Leif Hansen har indtil videre accepteret at ud-
føre noget af opgaverne som kasserer, indtil 
en løsning er fundet. Men det er en uholdbar 
situation.
Jeg vil som formand iværksætte følgende:
Jeg vil udvælge en virksomhed, som kan ud-
føre fakturering, bogholderi, opkrævning og 
betalinger. 

Regnskab og budget vil blive fremlagt for gen-
eralforsamlingen af formanden.
Fremlæggelse af økonomisk oversigt ved 
bestyrelsesmøderne, vil også blive udført af 
formanden således at bestyrelsen har over-
blik over dispositionerne.
Ved denne løsning forventer vi også at kunne 
tilbyde betalingsservice og sutopgørelser ved 
ejendomsoverdragelser.
Skulle der være medejere af vandværket, 
altså forbrugere som har betalt tilslutnings-
bidrag, som skulle være modstander af denne 
løsning, er der mulighed for at kræve en ek-
straordinær generalforsamling i henhold til 
vedtægterne, med krav om valg af ny besty-
relse.

Med venlig hilsen
Lars K. Thomsen
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Som det nok er mange bekendt, 
havde vi drift problemer søndag 
den 23. juli.
Vi fik alarm for strømudfald i borin-
gen, hvilket beviste, at vores dyrt 
indkøbte alarm og overvågning-
sanlæg virker efter hensigten.
Ude i boringen viste det sig, at to 
sikringer var sprunget og forsøg 
på at starte pumpen med nye 
sikringer resulterede i øjeblikke-
lig afsmeltning af nye sikringer. 
Noget tydede på, at der var en 
direkte kortslutning i pumpe og 
pumpestyring.
Vi har 50.000 liter rent vand i 
vores rentvandstank, hvilket 
burde kunne dække et døgns for-
brug i Herringløse. Den ukendte 
faktor var dog, at skaffe teknik-
kere, både brøndborer til skift af 
pumpen og elektrikere som kend-
er vores frekvensomformer og en-
delig at fremskaffe en ny frekven-
somformer.
Pumpen blev skiftet om manda-
gen og vi kunne producere drik-
kevand ved manuel start og stop 
af pumpen i boringen.
Om tirsdagen kom elektrikeren 
som skaffede og installerede 
frekvensomformeren om onsda-
gen.
Det lykkedes på magisk vis at 
undgå afbrydelser i vandforsynin-
gen, teste vores beredskabsplan 
og vores overvågningsanlæg.
I øvrigt tak for de positive tilkend-
egivelser og feedback på vores 
arbejde

Lars K. Thomsen

Lynet ramte vandet

Der arbejdes ude ved vandboringen. 
Foto: Lars Kim Thomsen



Herringløse Tidende

Side 8- August 2017

Vi fra ni-gruppen vil gerne takke alle der hjalp 
til med at få årets loppemarked op og stå. 
Tak til Bjarne og Keld for det store arbejde 
samt dem der hjalp med alt det praktiske. 
Selvfølgelig også en tak til alle jer der bagte 
kager, det var som sædvanlig en succes. 
Der var 40 der havde købt en stand, så det 
var en lille tilbagegang fra de tidligere år. 
Om det skyldes vi holdt det en lørdag eller om 
det var fordi det var 14 dage senere end vi 
plejer, ved vi ikke. 
Vi vil dog prøve endnu engang at holde det en 
lørdag, for at se om der vil være større tilslut-
ning til aftens byfest.
Som sædvanlig var det Cornet Oles jazzband 
(dog uden Ole denne gang) der fyldte pladsen 
med glade jazztoner, også en tak til jer.

Næste loppemarked er lørdag 2. juni 2018.
Tine Svitzer

Foto: Kim Greiff og Tine Svitzer

Loppemarked i Herringløse
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I sidste nummer af Tidende var der invitation 
fra kommunen til et åbent hus arrangement 
på Rytterkær 3  torsdag 18. maj.
Rigtig mange Herringløse borgere  havde fun-
det vej derned, og det blev et par hyggelige 
timer. Beboerne og nogle af de frivillige 
hjælpere havde bagt kager, og  kommunen 
kom med sodavand og chips.  Ingrid fra kom-
munen holdt en velkomsttale, og fortalte lidt 

om huset og dets beboere.
Mange havde blomster, chokolade og strikk-
ede vanter og huer med, og   dyrlæge Lotte 
havde doneret en sandkasse samt 100 kg 
sand. Den fik nogle af mændene sat sam-
men, så børnene kunne tage deres nye sand-
kasse i brug.
Tak til alle der mødte op og gjorde dagen 
festlig for beboerne.

Herringløse hilste på 
beboerne i Rytterkær 3
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MINButik/NGP
 Nurses Gambian Project

Kom og kig, vi har mange nye varer.
Åben: Første HELE uge i hver måned

Mandag - søndag kl. 10 - 16 ell. efter aftale.
Januar og Februar lukket.

Jeg har arbejdende systue i butikken og er der ofte.
Så ring, hvis I har lyst til, at komme udenfor åbningstiden.

Så kom der FRISKO IS i butikken.
Vi modtager gerne, efter aftale, mindre grupper

til at høre om vores arbejde i Gambia - 
så vil der være kaffe på kanden.

.
MIN Butik/NGP Shoppen 

Engtoften 10, Østrup
3670 Veksø Mob. 22 818 929.

Der bor nu 16 voksne og 10 børn på Ryt-
terkær 3. 
Børnene går i børnehave og skole, mens de 
voksne er i erhvervspraktik og  på skole. 
De godt 10 frivillige hjælpere, der kommer i 
huset, hjælper med sprogundervisning, ud-
fyldning af papirer og andre praktiske ting, der 
er svære, når man ikke behersker det dan-
ske sprog. Der bliver også hygget , snakket 
og drukket kaffe. Ejeren af huset har lavet en 
stor flot terrasse, hvor der nu er krukker med 
blomster og 2 borde/bænkesæt, så beboerne 
kan nyde udelivet.
Både til blomster-bytte-dagen, Loppemarke-
det og Sct. Hans mødte nogle af beboerne op 
og hyggede sig sammen med Herringløses 
øvrige beboere.

Birte Fromberg
Foto: Jørgen Brieghel

Sidste nyt fra 
Rytterkær 3
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Vi håber i har haft en dejlig sommer trods det 
danske sommervejr. Nu er vi, i HIF, snart klar 
til at få skudt sæsonen i gang.
Der er stadig mulighed for at komme på Hock-
ey holdet og vi har altid plads i motionsrum-
met til endnu et medlem. Hvis du hellere vil 
prøve kræfter med badminton eller bordten-
nis, er der en del ledige tider i hallen så kon-
takt os endelig.
Vi har en lille rettelse ang. vores yoga og 
zumba hold. Yoga starter 21. august og Zum-
ba 6. september. 
Der har været stor tilslutning til begge hold, så 
tusind tak til alle jer der støtter lokalt.
Nu da sommerferien er vel overstået og vi 
er klar til en ny sæson, vil vi bede jer der er 
medlem af motionsrummet om lige at tjekke 
indbetaling hertil en ekstra gang, da vi mang-
ler kontingent fra nogle stk. 
Hvis i ikke længere ønsker medlemsskab så 
husk at aflevere nøgle til Sune.

Vi glæder os til at se jer til endnu en sæson 
og vi glæder os til at byde nye medlemmer 
velkommen, med håb om mange gode og 
sjove timer på Herringløse Skole.

Lisa, HIF

HIF skyder sæsonen i gang
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I maj måned holdt vi igen plantebytte dag. 
Det foregik ved gadekæret. Der blev drukket 
kaffe og talt om planter, hvordan planterne var 
formeret, plantelys og meget mere.
Jeg tror alle gik hjem lidt klogere og med flere 
nye planter.
Jeg er personligt meget glad for de tomat 
planter, basilikum, lavendler, bregner og no-

gle planter jeg ikke ved hvad hedder.
Birte og undertegnede har planer om at holde 
en havevandring i byen. Det er for at få in-
spiration og se hvor forskelligt vi bruger vores 
haver.
Det bliver søndag 27.august kl. 10. Se invita-
tionen på side 19. 

Hilsen og på gensyn Helle

Hyggelig plantebyttedag

Har du/I lyst til en hyggelig og anderledes af-
ten, så mød op på Herringløse skole fredag 
den 27. oktober kl. 19.00. 
For 195 kr. får I ”foredrag” om portvin og 
selvfølgelig skal vi smage på sagerne. 
Ni-gruppen vil være vært med lidt brød og 
pølse, så I behøver ikke spise jer overmætte 
hjemmefra. 
Tilmelding og betaling SKAL ske på forhånd til 
Camilla på mobilepay 22762881 eller til hen-
de kontant (ring og aftal med hende)

Så kommer den 
længe ventede 
portvinssmagning

KOM KOM KOM.det plejer at vær’ ski’ 
hyggeligt.
OG HUSK: Bankospil for hele familien sønd-
ag den 26. november. kl. 14.00. Sæt x i kalen-
deren allerede nu. Der kommer meget mere 
info i november bladet og på Facebook.         
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I henhold til vandforsyningsloven, skal almene 
vandværker kunne forsyne ejendomme in-
denfor forsyningsområdet, med rent drikk-
evand på rimelige vilkår.
Roskilde kommune er blevet pålagt opgaven, 
at føre tilsyn med, at vandværkerne i kom-
munen bl.a. lever op til dette krav.
Herringløse vandværk er blevet pålagt at 
udarbejde en plan, så vi i fremtiden kan leve 
op til dette krav, hvilket er en temmelig om-
fangsrig opgave, da vi har et temmelig stort 
forsyningsområde, med ejendomme, der lig-
ger spredt ud i området.
I foråret blev vi af ejerne af ejendommene 
Rytterkær 8 og 21 anmodet af tilslutning, da 
deres egne boringer var ringe. Det gav der-
for god mening at etablere en vandledning på 

540 meter til disse ejendomme med forvent-
ning om, at senere at kunne tilslutte de øvrige 
5 ejendomme på strækningen. Anmodningen 
om tilslutning af disse 5 ejendomme kom da 
også en månedstid efter.
På grund af, at Rytterkær på visse steder er 
smal og til tider befærdet, valgte vi en entre-
prenør, som kunne udføre vandret underbor-
ing og skyde stikledninger under vejen og 
derved reducere gener og forstyrrelser. Vi 
valgte også en entreprenør, som havde et 
godt ry blandt vandværker og havde styr på 
kvalitetsstyring. Afgørende var ikke prisen, 
men kvaliteten.
At have SHT – Vand og Miljø som samarbejd-
spartner, har været en meget stor fornøjelse. 
Pris og tid blev overhold. Ledningen er målt 
og registreret i vores nye digitale kort. Vi 
har modtaget to mapper med foto, under-
skrifter og dokumentation. Alt sammen meget 
tilfredsstillende. Prisen var 375.000 kr eks. 
moms.

Venlig hilsen Lars K. Thomsen

Vandværket 
har udvidet 
forsyningsnettet
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

Husk at Landsbyrådet har indkøbt en frugt-
presse til mostning af æbler og pærer. Så har 
I mange æbler eller andet frugt i haven kan 
den lånes ved henvendelse til undertegnede. 
Jeg giver gerne et lille kursus i hvordan den 
bruge

Hilsen Lotte 29790609

Æbletid er lig 
med mostetid
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Så er  jeg her igen!
Vi lever jo i en ”globaliseret verden”, det ved 
vi. ”Vi er alle europæere”, siger man – især 
tilhængere af EU bruger udsagnet ofte. ”Vi er 
danskere” siger andre – som risikerer at blive 
beskyldt for at være indskrænkede nationalis-
ter og det er jo, næsten, blevet et skældsord 
i dag. Nogle hundrede synes vores landsby 
er så dejlig og smuk – vi har bl.a. ”Danmarks 
smukkeste loppemarked”. 
Vi startede på 3 ugers bilferie, fruen og jeg. 
Med os havde vi fru Google med efternavnet 
Maps. Med i bilen var også en der hedder Trip 
Advisor.
Der var 3 fixpunkter på turen – Rothenburg i 
Tyskland, Annecy i Frankrig og Saint Michel i 
Frankrig.
Fru Google fik at vide vi ville undgå motor-
veje.
Hvor vi skulle overnatte blev besluttet i sa-
marbejde med Trip Adviser.
Det hele skulle gennemføres på 3 uger.
Det blev en anderledes ferie.
Er vi blevet mere ”globaliseret”  efter ferien – 
eller mere europæere – eller mere danske ?

Tyskland kender næsten alle – ordentlige og 
organiserede, men med den uforståelige syn-
kronisering af al tale i deres fjernsyn.
Schweiz med deres smukke natur – men 
hundedyrt. Det er med at komme ud før man 
går fallit.
Frankrig – meget smuk natur, turisterne kom-
mer af sig selv, så de behøver ikke at give god 
service og det gør de heller ikke (al skiltning 
er på fransk). De vil ikke tale et andet sprog 
end fransk. Men al den mad de laver er frisk, 
om den købes på en tankstation, det lokale 
værtshus eller en gourmet-restaurant. Skal 
du have hjælp, må du lære fransk først. Og så 
synkroniserer de også al tale i deres fjernsyn. 
Holland blev gennemkørt og TripAdvisor 
bestemte derefter at den sidste overnatning 
skulle foregå i Antwerpen i Belgien – ved 
siden af et irsk værtshus med stamkunder 

der havde siddet der 
nogle år - og faldt i snak 
med en pensioneret 
skolelærer der skulle 
have dagens glas rød-
vin.
Når man så kører over 
grænsen til Danmark 
efter mange timers 
kørsel, slapper man af 
og skal lige have  lidt 
fortæring – lige som 

en afslutning på en lang og anderledes re-
jse. Fortæringen var en burger og en vand. 
Burgeren var god  middelmad, men regnin-
gen var den dyreste på hele turen. 
Og hvad kan man så lære af ovennævnte 
koncentrat?
At globaliseringen er kommet for at blive - og 
vi kan ikke gøre noget ved det. Det vidste vi 
i forvejen
Vi er alle europæere – jo tak, vi kan lære 
en masse af ”de andre”. At sætte pris på 
kvalitetsmad bl.a. – vi er for meget ”discount-
ede” i DK, så  gårdbutikkerne kan forvente 
besøg, oste, også de stærke, og frisk frugt 
med original smag. 
At være dansker – er for mig, at være åben 
og imødekommende overfor gæster der 
kommer hertil, at være stolt af, hvad vi har 
udrettet som nation, at glædes over og passe 
meget på vores lokalsamfund, så vi ikke skal 
opleve huse, ja hele landsbyer, stå forladte 
og tomme, som vi så det i Frankrig i snesevis 
af tilfælde. Jeg ved det er banalt, men intet 
vi har mødt, har rokket ved glæden ved, at 
vi har slået rod, lige netop her i Herringløse  
med gode venner, naboer og noget familie i 
nærheden. Så jeg er vel nationalist(?)
Men der er en del at lære af ”de andre” - 
selvtilstrækkelighed giver en tabersag.
Ferien er overstået – vi må så håbe det bliver 
en rigtig varm og solrig sommer til næste år. 
Imens kan vi fortsat arbejde på, at bevare 
vores landsby så attraktiv og indbydende som 
muligt.

Vi læses ved.
Bjarne Leed

Bjarnes hjørne
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Glad aften på biblioteket
Det lokale gospelkor med det velklingende 
navn, Oh happy day, kommer og spreder 
god musikalsk energi på det lokale bibliotek i 
Ågerup tirsdag den 31.oktober kl. 18-19.  Det 
er samtidig en lokal markering af den lands-
dækkende stærke tradition Spil Dansk Ugen. 
Oh happy day-koret er tilknyttet kirken i 
Ågerup og ledet af Kristian Jørgensen, som 
gør sit til, at få glæden og energien frem i ko-
rets kombattanter. 

Biblioteket viser film om aftenen
Der har længe været mulighed for at se ”hem-
melig film” om dagen på biblioteket i Ågerup. 
Fra efterårssæsonen bliver der udvidet med 
en ekstra forevisning kl. 19 om aftenen. 
Det er blevet muligt, fordi frivillige fra Ågerup 
og omegns landsbyråd er nye værter ved film-
forevisningerne kl. 13.30 og ved den nye ek-
stra forevisning kl. 19. 
Der bliver vist film to gange om dagen både 
torsdag d. 24. August og torsdag d. 28. Sep-
tember. 
På sidstnævnte dato bliver den tidlige forevis-
ning fulgt af en samtale om filmen, 

Litteratur-bingo og fællesspisning
Der bliver dystet på kendskabet til forfatter og 
bogtitler til litteraturbingo på Ågerup Bibliotek 
tirsdag den 31. oktober kl. 16-19. Udover, at 
det er en kærkommen mulighed for at få pud-
set den litterære paratviden af i godt selskab, 
er der også præmier i form af bøger og andet 
godt på højkant. 
I det gode fællesskabs ånd slutter vi af med, 
at spise aftensmad sammen.  
Tirsdag d. 31. oktober kl. 16-19

Populære Kino Bambino på programmet 
Ågerup Bibliotek viser gennem efteråret de 
populære korte Kino Bambion-film i forskel-
lige genrer for de små størrelser - børn fra 
3 år. Der vil både skægge tegnefilm, korte 
spillefilm og seje film torsdag d. 14. septem-

ber og torsdag d. 12. oktober i samme tidsrum 
kl. 9.45-10.25

Ågerup er vokset med et nyt rum  
Det nye fælles frirum foran Ågerup Bibliotek 
med terrasse og trappe er et forsøg på at få 
det lokale liv til at blomstre endnu mere - lige-
som beplantningen omkring er tilstræbt blom-
string året rundt. 
En stor bevilling fra Roskilde Kommune til 
lokalmiljøet har banet vej for, at borgerne i 
Ågerup har fået et flot uderum, hvor alle kan 
kommes ved og hænge ud i forbindelse med 
det lokale bibliotek.
uderummet blev indviet ved kort før sommer-
ferien og navngivet Biblioteksterrassen. 
Uderummet har også fået sit eget vartegn i 
form af en stor ugle skåret ud af kunstneren 
SaveNiels af en stor træstamme med motor-
sav. 
”Uderummet styrker det lokale fællesskab på 
tværs af generationer. Det er en fornøjelse at 
følge det lokale liv udfolde sig på biblioteks-
terrassen og vi ser frem til at opleve, hvordan 
gartnernes gennemgribende renovering 
af de grønne arealer omkring udfolde sig i 
årstidernes skiften”, siger bibliotekar Gitte 
Jacobsen.

Nyt fra biblioteket i Ågerup

Kom og brug den nye biblioteksterrasse.
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Sommerens skybrud har bragt en nyttig bog i erindring: 
Haandbog i Oversvømmelser! Men man skal ikke lade 
sig narre. Det er en kamufleret illegal bog fra besættel-
sestiden, der er udgivet af Det Kgl. Danske Afvandings-
selskab i København i 1943. Bogen indeholder tekster og 
tegninger om verdenssituationen og fredens opgaver .
I 1944 udkom en illegal samling af tekster og digte af 
17 kendte men anonyme danske forfattere, som f.eks. 
Halfdan Rasmussen, Morten Nielsen og Martin A. Hans-

en. 
Bogen blev hurtigt 
udsolgt, og den blev 
derfor hurtigt genop-
trykt med forfatter-
navne efter befrielsen 
i 1945. 
Bøgerne vil sam-
men med andre 
fra 1930erne og 
1940erne være ud-
stillede i arkivet i pe-
rioden 7.-21. septem-
ber, ligesom der vil 
blive fremlagt mapper 
med presseklip.

 Christian

Nyt i arkivet

Åbningstider
Arkivets faste åbningstid i 2017 er første 
torsdag i måneden kl. 17-19. Besøg i arkivet 
– også i perioden 7.-21. september – kan 
desuden aftales ved henvendelse til Christian 
(46769166) eller Helle (20325363).
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Havevandring med fokus på drivhuse, mist-
bænke m.m.
Søndag 27. august fra kl.10 og et par timer 
frem.
Hermed inviteres I til at deltage i en lille tur 
i Herringløse, hvor vi vil snakke blomster, 
grøntsager og forskellige former for drivhuse.
Vi håber, der er nogen, der har lyst til at vise 
deres have/drivhus frem og dele ideer med os 
alle. Det er ikke den fine prydhave,  vi søger, 
men ganske almindelige haver med det 
ukrudt, der nu findes!
Meld jer til Helle eller Birte hvad enten I vil 
vise jeres have/drivhus frem eller bare gå med 
rundt og få inspiration til næste års havearbe-
jde. (helst inden d. 23.august).

Tag med på 
havevandring 
og se drivhuse

Der vil undervejs blive budt på kaffe/the og et 
stykke kage.
Når vi ved hvem der deltager, laver vi en 
ruteplan, som vi melder tilbage.

Hilsen og på gensyn
Helle Hansen
tlf: 20576208    

mail: helleuldahlhansen@gmail.com
Birte Fromberg 

 tlf: 46769303  
mail:  birte.fromberg@icloud.com
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En indfødt Herringløse-borger
tænker tilbage på sin barndom

Medens jeg skrev min første artikel til ”Ti-
dende” opstod der et par ideer mere til in-
dlæg hertil, som jeg har forelagt redaktionen. 
Denne har taget godt imod disse, så I må 
trækkes med mig lidt endnu.
For de af jer der ikke interesserer sig for sport 
kan dele af denne artikel godt virke lidt for 
detaljeret; men jeg håber, at I vil læse den 
alligevel, da den beskriver noget om fritid-
slivet i Herringløse i ovennævnte periode. 
For de sportsinteresserede ser jeg det ikke 
som noget problem. For de af jer, som jeg har 
været så heldig at dele disse oplevelser med, 
kan min artikel forhåbentlig vække nogle be-
hagelige minder hos jer.
Som jeg skrev  tidligere betød mit skoleskift 
til Fløng, at jeg også valgte at bytte HIF ud 
med IF Fløng. I en af de sidste sæsoner der, 

hvis ikke den sidste, blev to af mine hold-
kammerater og undertegnede udtaget til et 
weekend seminar i fodbold i det nu heden-
gangne idrætscenter ved Borrevejle Vig. 
Mit målmandsspil i denne weekend var så 
godt, at jeg både imponerede de instruktør-
er, vi havde fra Roskilde KFUM, samt en vis 
Hardy Gynild, jeg mener at kunne huske, at 
han på daværende tidspunkt var træner for 
ungdomslandsholdet(en research på nettet 
har dog ikke kunnet bekræfte dette). Dette fik 
så igen Roskilde KFUM til at invitere mig med 
deres ynglingeholds(17-18 år) tur til Belgien 
det efterfølgende år. For at jeg ikke skulle 
følge mig alene inviterede de også en af mine 
holdkammerater. Belgien turen foregik i bus 
til Brügge, hvor de fodboldkyndige(især de 
lidt ældre af slagsen) vil vide, at der dengang 
fandtes to professionelle klubber i Brügge, 
nemlig FC og Cercle. Her var det især sidst-
nævnte , der var interessant for os, idet der 

Erik Sjöbecks erindringer omkring 
Herringløse IF fra 1975 til ca. 1995

Turen på de 3-hjulede cykler efter oprykningen i 1980.
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her var to danske professionelle, nemlig Ben-
ny Nielsen og så en vis hr. Morten Olsen(som 
på det tidspunkt var ved at opbygge sin fan-
tastiske karriere i udlandet). Efter at vi havde 
fået lov til at overvære en af deres træninger, 
gav de sig tid til at sidde ned og tale med os, 
det var selvfølgelig en stor oplevelse for os 
at få lov til at trykke hånd med disse stjerner.
Efter denne tur følte jeg mig lidt ”forpligtet” til 
at prøve kræfter med Roskilde KFUM. Dels 
foregår opstarten jo i de kolde vintermåneder, 
det kombineret med en lovlig knallert (det 
sidste skyldtes mest, at jeg ikke selv kunne 
finde ud af at gøre den ulovlig) og mængden 
af gymnasielektier gjorde, at min karriere der 
blev ultrakort.
Så var spørgsmålet, hvor jeg nu skulle spille 
fodbold. Svaret var jo oplagt og alligevel ikke 
helt, da HIF på det tidspunkt deltog i amtstur-
neringen, dvs. der var ingen weekendkampe 
og sæsonen var ultrakort, da alle kampe 
skulle afvikles i dagslys, så sæsonen sluttede 
i første halvdel af september måned. Vi gik jo 
først over til sommertid i 1980.  Jeg var meget 
usikker på om jeg kunne undvære weekend-
kampene; men i sidste ende faldt mit valg på 
Herringløse IF(Jeg var allerede medlem af 
bestyrelsen på det tidspunkt).
I starten mener jeg, at vi kun spillede 
kampene, men efterhånden begyndte vi at 
træne lidt. I løbet af 1977 var vi åbenbart ble-
vet så mange unge, at vi syntes det kunne 
være sjovt at få tilmeldt et hold i SBU’s turner-
ing. I 1978 spillede vi så den første turnering-

skamp i serie 6. Jeg kan i øvrigt fortælle, at vi 
skulle ud på en 6 min. Lang sejltur med træk-
færge for at møde en af vores modstandere, 
nemlig Orø. Det var en ganske sjov oplevelse 
for os unge mennesker.
Men det vigtigste og det der ligger mig al-
lermest på sinde med denne artikel er at få 
beskrevet  den fantastiske opbakning vi ople-
vede, når vi spillede vores hjemmekampe på 
Herringløse skoles anlæg lørdag eftermid-
ddag kl. 15.30.Mange af vores fans bakkede 
os ligeledes op på udebane. Selvfølgelig var 
der mange af vores forældre, der bakkede 
op, men der var så sandelig også mange 
andre mennesker fra byen, der mødte op, 
ligesom der kom unge mennesker fra de nær-
liggende byer. Folk kom nok for at se fodbold 
men ligeså meget for at slå en hyggeslud-
der af med hinanden. For byens skyld kunne 
det være godt, hvis dette kunne genopstå – 
men jeg er desværre godt klar over, at det er 
utopisk.
Når vi taler om vores fodboldhold kan vi ikke 
komme udenom vores manganer (jeg ved 
godt at der skal stå manager,  men vores al-
lesammens og desværre nu afdøde Hans 
Erik Jensen  havde det ikke lige let med det 
engelske sprog, men pyt med det, pauseteen 
var der altid sørget for. Vi kunne i hvert fald 
ikke undvære vores manganer (udtrykket blev 
hængende ved ham som kælenavn resten af 
vores fodboldtid). Vores ”manganer” havde 
en tro følgesvend, når vi spillede på hjemme-
bane, nemlig ligeledes afdøde Anton Cubach. 
De 2 blev så meget kult, at de blev til et num-
mer i Herringløse-revyen(revyen fortæller jeg 
lidt mere om senere).
Nå men efter denne vigtige information kan 
vi jo så kaste et tilbageblik på de sportslige 
resultater. Efter at have opnået 4. Pladser i 
både 1978 og 1979 lykkedes det os at sikre 
den første oprykning i 1980. Oprykningen 
blev fejret med en tur fra Rytterkær 5 og ud til 
skolen, det lyder jo meget normalt, hvis ikke 
lige det var fordi, at turen foregik på trehjulede 
cykler!!!

Fortsættes i næste nummer af Tidende

Pauseteen under den afgørende kamp mod Kr. 
Værløse i 1982. Det er ”manganaeren” yderst til 
højre.
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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
Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
+352 621 368 540
h.lauridse@eib.org

Suppleant
Lotte Vangsgaard 
Brøndbakken 9
46762282 
lmunk@mail.dk

Suppleant
Peter Hansen 
Hvedstrupvej 24, 
4676869

H.I.F
Fungerende 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 zumba & 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:
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
27 15 77 50
llhoholm3@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 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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