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Nyt fra Landsbyrådet

herringloeseportal.
wixsite.com/portalen

Landsbyrådet har besluttet, at når der flyt-
ter borgere til Herringløse, så byder vi dem 
velkomne med en flaske vin og Tidende. Vi 
har siden sidste Tidende været på besøg hos 
fire nye grundejere.

Landsbyrådet, HIF, AMBA og NI-gruppen har 
som fælles opgave at finde en erstatning for 
vores gamle juletræ, det skal være klar til ind-
vielse og tænding 1. søndag i advent.

Ny sti til Hove: Alle tilladelser er på plads og 
pengene og budget er på plads, men vi er 
desværre blevet ramt af det meget fugtige 
vejr. Området hvor den nye bro skal lægges 
er ganske enkelt for blødt. Når det er muligt 
at køre til stedet med de tunge maskiner, 
bliver projektet indviet med deltagelse af poli-
tikere fra Roskilde og Egedal kommune, samt 
Landsbyrådene fra Herringløse og Hove. Vi 
sender indbydelse ud via Whatsapp, Duesla-
get (FB) og vores info-kasse. 

Landsbyrådet i Herringløse deltog i et 
fællesmøde med Landsbyrådene fra Ågerup 
og Gundsømagle. Vi har mange fælles ting 
som vi vil arbejde videre med. Bl.a. ønsker 
foreningerne en udbygning af stier og cykel-
stier i områderne.

Det østlige gadekær: Roskilde kommune har 
som bekendt afsat 150.000 kr. til en opren-
sning og genopretning af gadekæret. Vi har 
nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med 
dette. Kommunen har nu snart brugt ½ år på 
at udtage vandprøver, vi kender ikke svarene 
endnu, men vi rykker dem jævnligt og der 
skal nok komme en god løsning. Når vi har et 
oplæg klar, bliver der indkaldt til borgermøde.

Landbyrådet har været i dialog med Roskilde 
kommune om fodring af ænder primært ved 
det vestlige gadekær. Roskilde kommune 
henstiller til alle, at der ikke fodres ænder ved 
det vestlige og østlige gadekær, da det forrin-
ger vandkvaliteten. Landsbyrådet har ønsket 
at få sat skiltning op, hvoraf det fremgår, at 
der ikke må fodres. Det har Roskilde kom-

mune godkendt, og kommunen har desuden 
ønsket at gå ind i en yderligere dialog, hvis 
denne fodring ikke stopper.

Vi har ansøgt Roskilde kommune om penge 
til et Fremtidsværksted nr. 2. Mange husker 
sikkert vores første fremtidsværksted som 
skabte mange gode ting for Herringløse. Vi vil 
igen forsøge at få skabt en ny vision for Her-
ringløse via dette fremtidsværksted. 

Landsbyrådet havde ansøgt om 100.000 kr 
til et fugletårn og afholdelse af Fremtidsværk-
sted. Men vi fik ikke prisen, så vi vil forsøge at 
skaffe midler fra puljer.

Byjord: Vi er ved at få revideret de lejeaftaler, 
som vi har på byjord, når de er klar bliver de 
fremlagt på vores www. Der er ikke nogle 
store ændringer, de bliver blot skrevet mere 
tidssvarende. 

Krydset Herringløse Bygade – Østrupvej bliv-
er justeret inden for den nærmeste fremtid. Vi 
har været i en fin dialog med Roskilde kom-
mune samt Helle og Erik om en ændring. 

Landbyrådet
Anders Gøricke
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Vores lille, hyggelige, lokale børnehus, 
“Storkereden”, er kommet med i Grønt Flag-
ordningen.  
Ordningen er et projekt under Friluftsrådet. 
Her kan daginstitutioner, der har særligt fokus 
på natur, miljø og udeliv, få lov at hejse “det 
grønne flag”. Det er en ære, som tildeles på 
årsbasis, og hvert år skal man leve op til no-
gle bestemte kriterier for at få lov at få eller 
beholde flaget. 

I løbet af året har der derfor været fyldt med 
grønne aktiviteter i både børnehave og vug-
gestue. Flere af de ansatte har været på sær-
lige kurser om natur i børnehøjde, og hjemme 
på legepladsen har børnene lavet baner, hvor 
de kan lege med vand, samlet og set på in-
sekter og planter, sat kunstige spindelvæv op, 
dyrket deres egne grøntsager, lavet saft og 
syltetøj og oplevet naturen fra det nye shelter. 

Forældrene har bidraget, hvor de kunne: no-
gle har doneret tagrender og rør til vandba-
nerne, andre er kommet med rafter og stykker 
af træstammer. Det lykkedes sågar nogle af 
forældrene at skaffe en 10 meter lang træ-
stamme, der nu ligger på legepladsen og er et 
elsket klatrestativ. En havde en morfar, der er 
pensioneret biologilærer, og som flere gange 
har besøgt børnehaven og fortalt om naturen.
Der har også været ture ud af huset, bl.a. til 
et agurkegartneri og til Gundsømagle Sø, og 
alle børnehavebørnene har været nede og 
fiske med fiskenet i Tina og Peters lille sø. 

1. november blev årets grønne projekter af-
sluttet med en særlig grønt-flag-fest. Lege-
pladsen var festligt pyntet, og mange foræl-
dre, bedsteforældre og naboer havde fundet 
vej til festen sammen med folk, der undervejs 
har givet en hjælpende hånd, bl.a. Jacob 
Søegaard Nielsen fra Ågerup. 
Borgmester Joy Mogensen kom og holdt 

tale og hejste det grønne flag med hjælp fra 
børnene, og bagefter blev der sunget. Takket 
være et sponsorat fra Sparekassen Sjælland 
og Nybolig var der entreret med en pølsevogn, 
der stod for traktementet til stor glæde for ikke 
mindst børnene. 
Sponsorerne havde også arrangeret en lille 
konkurrence med lækre præmier til glæde 
for de voksne, og mange børn gik fornøjede 
hjem med en ny fin sparegris fra banken. Fes-
ten var en dejlig måde at afrunde årets ind-
sats på. 
“Kampen” for at få det grønne flag været rigtig 
spændende for både børnene og de voksne, 
og vi glæder os til nye, grønne aktiviteter 
næste år.

KH Camille

Storkereden er blevet grøn
Børnehuset Storkereden har fået 
Friluftsrådets Grønt Flag – det blev 
overrakt af borgmester Joy Mo-
gensen 



Herringløse Tidende

Side 5- November 2017



Herringløse Tidende

Side 6- November 2017

Den nye trend er 
kommet til Herringløse
Endnu en gang kan vi sige at det var en suc-
cesfuld aften da Ni-gruppen slog dørene op til 
portvin-smagningen på Herringløse skole 27. 
oktober.

Vi var 35 personer, som var i godt selskab af 
Torben fra Drikportvin.dk der ligger i Taastrup. 
I løbet af aftenen skulle vi smage på 9 forskel-
lige portvine. 

Efter de første 3 glas portvin blev der serv-
eret mad - som igen bestod af Camillas lækre 
hjemmelavede grydebrød og knækbrød, samt 
div. oste, pølser, druer, figner mm.  
Da der var rigeligt med portvin til alle, var 
stemningen rigtig god fra starten, og den blev 
bare bedre og bedre. 

En rigtig hyggelig aften og godt at se så 
mange fra vores by.  
Kom gerne med forslag og ideer til, hvad vi 
skal smage på næste gang, fx ost, olie eller 
insekter. 

Ni-gruppen V/Camilla   
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Henne om hjørnet....

Da Henrik alligevel fik lov at forsætte herude 
efter 23 år, kom han med den nye miljøbil, og 
tømte for første gang, vores nye affaldsord-
ning mandag  den 23. oktober 2017.

Brud på Rytterkær. En telefonledning var ble-
vet ramt ved gennemboring, da den nye vand-
forsyning skulle lægges. De gamle bomulds-
ledninger trak fugt og skabte dermed fejl på 
ledningen. Den er for øvrigt fra 1969.

Vi bliver på Rytterkær, hvor denne skræind-
jagende skabning har haft til huse ved den 
flotte hundetræningsplads. Mon ikke menin-
gen er, at han skal gøre bilisterne opmærk-
som på, at man højst må køre 60 km/t her?
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Vandprøver og en sur bøvs
Vandværkets bestyrelse har enstemmigt valgt 
"Kontorhjælpens vandværksadministration", 
som fremtidig samarbejdspartner i forbindel-
se med kassererfunktion, indberetninger og 
anden administrativ opgaveløsning.
Vi vil fra det nye år kunne tilbyde betaling over 
PBS og flytteopgørelser.
Aftalen med kontorhjælpen kan findes på 
vandværkets hjemmeside.
 
Vedrørende Chloridazon
Der blev i sommer registreret en "ny" miljøgift 
i drikkevandet ved enkelte vandværker. Op-
dagelsen skabte stor medieomtale og myn-
dighederne rådede vandværkerne til at under-
søge drikkevandet for at få kortlagt omfanget.
Mange vandværker fandt det ikke nød-ven-
digt, da der ikke var officielt krav herom. 
Nogle vandværker vælger heller ikke at offen-
tliggøre prøveresultater af drikkevandsana-
lyser, med mindre der er overskridelser af 
grænseværdier.

Bestyrelsen i Herringløse vandværk valg-
te straks at få foretaget en analyse af til-
stedeværelsen af Chloridazon + -desphenyl 
+ -methyl-desphenyl for at eliminere enhver 
tvivl om drikkevandets kvalitet. 
Uanset at vi næsten var 100% sikker på, at 
der ikke var dyrket afgrøder i indvindingsom-
rådet, hvor denne pesticid ville være relevant 
at bruge.
Prøven kostede godt 2100 kr, og vi synes det 
er godt givet ud for at være sikker.
I kan altid finde analyseresultaterne på 
hvand.dk. Hvis der med tiden skulle opstå 
udfordringer med drikkevandskvaliteten, har 
vi en beredskabsplan, som håndterer dette.
 
Udfordringer med 
det kommunale samarbejde
Så lige en sur bøvs fra formanden. Som I ved, 
har vi udvidet ledningsnettet på Rytterkær for 
at tilslutte 7 nye forbrugere. Dette er lige i 
Roskilde kommunes ånd, idet de forventer en 
plan, så vi, på sigt, kan forsyne hele området.
Desværre har der på det seneste været en 
holdning fra kommunen på at ville diktere fi-
nansieringen af anlægsarbejdet på en måde, 

som vil bringe vandværket til fald, økonomisk.
Jeg har meddelt kommunen, at vi indstiller al 
udbygning af ledningsnettet, med mindre nye 
forbrugere kan finansiere udbygningen. Jeg 
har måttet erindre Roskilde kommune om, 
at ejerskabet over vandværket og lednings-
nettet alene tilhører Herringløse vandværks 
forbrugere.
 
Husk generalforsamlingen i marts 2018. Kom 
og "tæv" formanden.

Lars Kim Thomsen
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Halloween-monstrene 
gik igen i Herringløse
Traditionen tro skulle byens børn males og 
klædes ud som skrækindjagende og super-
uhyggelige halloweenmonstre og genfærd.
De gik fra dør til dør og truede med at lave 
ballade, hvis de ikke fik lækre sager.
Tine Svitzer var forberedt på hvad som helst 
og havde også kameraet fremme, da mon-
strene dukkede op. Uhhwaaaahhhhh!!
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Badminton er god motion for alle aldre. Se 
bare på billedet!
Vi har spillet sammen i mange år alderen på 
holdet, er 364 år og der er mange ledige timer 

i gymnastiksalen kom ud og få motion.
Tilmelding til:
Lisbeth Pettersson Brøndbakken 1,
tlf. 20631633, mail.brondbakken@os.dk

God motion for alle aldre

Vi har rigtig godt gang i vores hold. 
Det er dejligt at vi fortsat kan køre vores zum-
ba hold og der var stor tilslutning til yoga hold-
et også, så tusind tak for opbakningen lokalt. 
Det er vigtigt for vores lille forening at vi har 
medlemmer og folk der bakker op.
Der er stadig plads/tid til aktiviteter i hallen. 
Badminton, bordtennis eller hvad den nu kan 
bruges til. Så kontakt endelig en os på mail,tlf 
eller sms hvis i ønsker at booke.
Vi har også altid plads til flere i vores motions-
rum og hvis du er i tvivl om brug af maskiner 
og om det kunne være noget, så tal med Sune 
omkring en lille fremvisning af vores faciliteter

Kære bruger af motionsrummet
Vi har i HIF talt om, hvordan vi kan holde 
vores motionsrum opdateret, funktionelt og 
brugbart - mangler der noget, er der noget, 
der skal skiftes, hvad fungerer/fungerer ikke?
En ting er, hvad vi 4 i bestyrelsen kan tænke 
på og blive enige om, noget helt andet kan 
være, hvad I som brugere savner/vil ændre.
Derfor denne opfordring til at sende os (Sune) 
et par linier, hvis I har ris og ros eller ønsker 
og mangler ift. motionsrummet? Vi er åbne 
for alle forslag og vil overveje dem ift. vores 
økonomi og de fysiske rammer - blot giv lyd 
fra jer! Sune

Nyt fra HIF: Der er altid 
plads i motionsrummet
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MINButik/NGP
 Nurses Gambian Project

Kom og kig, Min Butik vil være rigtig meget præget af jul.
Vi holder åbent første HELE uge i hver måned
Mandag - søndag kl. 10 - 16 eller 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.

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.

Amba har afholdt generalforsamling den 2. 
november.

Et hyggeligt møde uden større overraskelser. 
Der er ingen ændringer på bestyrelsens 
medlemmer.
Bestyrelsen konstitueres ved førstkommende 
møde.
 
Vi har malet parkeringsbåsene op i skole-
gården.
Da der er rigtig god økonomi i det og da vi me-
ner, at folk har meget svært ved at respektere 
god ’parkeringsadfærd’ – har AMBA indgået 
aftale med et parkeringsselskab. 
Der vil derfor fremover blive udskrevet park-
eringsbøder, hvis man parkerer udenfor eller 
på tværs af båsene. Aftalen træder i kraft pr. 
1.4.2018.
 
Vi har modtaget et ønske fra HIF på at 
medlemmer kan tilgå Wifi i kondirummet og i 

gymnastiksalen.
Vi er ved at have fundet en løsning og forven-
ter, at det kommer til at spille i løbet af kort tid.

V.h. Leo

Fra april vanker der bøder
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Kære børn og voksne i Herringløse
 
Søndag 3. december 2017 (1. søndag i ad-
vent) er der, traditionen tro, juletræstænding 
ved det vestlige gadekær kl. 16.00.
 
Vi tænder lysene på det nye juletræ, synger 
et par salmer og får måske (hvis vi kalder højt 
nok) besøg af julemanden, der deler godte-
poser ud til børnene.
 
Der vil - sædvanen tro - være mulighed for at 
købe gløgg, æbleskiver, varm kakao og juleøl.
 
Vi glæder os til jeres talstærke opbakning til 
denne hyggelige juletradition i vores by.
 

På gensyn fra
Herringløse Nissebande

Kom og vær 
med til at 
tænde juletræet
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Nu er det jul igen og nu er det jul igen og julen 
varer lige til påske.
 Så er byens nye juletræ blevet plantet ved 
gadekæret, efter det gamle måtte lade livet 
tidligere på året. 
Det er ikke så stort lige nu, men med lidt tål-
modighed og kærlige ord er vi sikre på, det 
bliver et flot træ, når det har ”sat sig”. 
Træet er skænket af HIF, A.M.B.A, LBR og 
9-gruppen.

Tine Svitzer

Nu er det nye juletræ 
plantet ved gadekæret
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Vi har endnu ikke 
fundet hverken 
guldhorn eller 
runesten i Her-
r ingløse-områ-
det.
Vi må nøjes med 
at arrangere 
en lille udstill-
ing i december 
med bøger og 
genstande om 
emnet, og vi vil 
derfor bede jer 
om at låne os ting 
og sager, der kan 
passe ind i en 
udstilling i arkivet. Udstillingen åbner torsdag 
den 14. december kl. 17-19 og er åben fredag 
og lørdag den 15. og 16. december kl. 15-18.

”Sager”, I kan bidrage med til udstillingen, kan 

efter nærmere aftale afleveres til eller blive 
hentet af Christian Sørensen (46769166) el-
ler Helle Simonsen (20325363) – og vi skal 
nok sørge for, at alt bliver returneret i ugen 
efter udstillingen.

Nyt i arkivet

Arkivets åbningstider
Arkivets faste åbningstid i 2017 er første tors-
dag i måneden kl. 17-19. 
Besøg i arkivet kan desuden aftales ved hen-
vendelse til Christian (46769166) eller Helle 
(20325363).

Christian og Helle

Invitation
Jeppe inviterer til december hygge på arkivets 
fødselsdag den 15. december klokken 15-18.
Til et glas vin vil vi se på udstillingen af bøger 
og sager om guld-horn og runer og tale lidt 
om, hvordan vi bedste kan udnytte arkivets 
muligheder i Herringløse.

Christian, Jeppe, Helle
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

Cornet Ole og drengene kommer igen til byen. 
Søndag  28. januar 2018 på Herringløse skole

Er du til jazz så kom. Er du ikke til jazz, så 
kom alligevel og mærk den fede stemning.

Det er søndag den 28. Januar kl. 13:00.

Pris: 120 kr. inkl. 3 stykker smørrebrød, kaffe/
te og småkager.
Tilmelding er gældende når der er indbetalt 
120 kr. til mobilpay på tlf.nr. 26151478 (Skriv 
jazz) eller send en sms eller henvend dig per-
sonligt.

Mvh ni- gruppen 
fra Herringløse 
v/ Tine Svitzer

Så er der 
nytårsjazz 
på skolen
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Så er jeg her igen! 
Jeg synes den måned vi er gået ind i, er en 
dejlig måned – november måned. Ikke på gr-
und af vejret, det bliver regnvejr og koldere 
og mørkere. Men i dette års november har vi 
kommunal- og regionsvalg!! Selv er jeg af et 
socialborgerligt, lidt venstreradikalt - på en-
kelte punkter alternativt, men højreorienteret 
gemyt. Jeg er altså hverken venstre- eller 
højreorienteret men desorienteret. Så der-
for, hvad skal det gøre godt for ? Måske er 
jeg ved at blive lidt ligeglad ? Stadig nærer 
de årgamle tanker og spørgsmål om, hvorfor 
supersygehuset blev placeret i Køge, at tog-
sporene pludselig flygtede den samme vej – 
og hvor bliver Frederikssundmotorvejen af? 
Var det Roskildes politikere der tog sig en or-
dentlig snorker dengang ? Hvis det var, må 
jeg vide om de snorker endnu. Da jeg altså og 
godt desorientalsk, har jeg stillet nogle krav til 
den politiker jeg vil stemme på – det er jo min 
pligt, det ved jeg godt. 

Kønnet er ligegyldigt, 
du skal være over 35 
år, du skal have børn, 
du må ikke være aka-
demiker, altså Phd.er, 
jurist, økonom, can.dit 
eller can.dat, men til 
gengæld have en god 
portion erfaring fra det 
virkelige liv, altså sund 
fornuft – og til sidst et 
stort hjerte. Og hvis 
der så står i dit valg-

program, at du vil sikre at de hvide vejstriber 
altid vil være hvide især i mørke, regnvejr og i 
kraftigt modlys, så har du min stemme. Så er 
risikoen mindre for, at jeg efter en tur i grøften, 
skulle blive indlagt i Køge og køre til efterbe-
handling i Holbæk. Og så vil jeg glæde mig til 
måneden efter, nemlig december – den bliver 
endnu bedre. For så skal alle de julelys der 
lige er taget ned, hænges op igen. Er det ikke 
pragtfuldt? Husk nu at stemme, godt valg og 
glædelig jul. 

Bjarne Leed

Bjarnes hjørne

Julefilm for de små kræ
Torsdag 7. december kl. 9:45-10:15 er der 
Kino Bambino for børn fra tre år og op på 
Ågerup Bibliotek.
Selvfølgelig må de voksne komme med og 
børnehaven ditto. 
Alle  i den lille by er meget spændte på af-
sløringen af byens juletræ, og hvem der er 
julemand. 
Men så breder julemandsforvirringen sig, for 
pludselig dukker der mange julemænd op. 
Det koster ikke noget, men husk at tilmeld dig 
på biblioteket
 
Hemmelige film på biblioteket
Tre gange inden jul, kan du gå i biografen på 
Ågerup Bibliotek. Det nye er, at vi også har en 
forestilling kl. 19.
Det har kunnet lade sig gøre, fordi Ågerup og 
omegns landsbyråd stiller op med frivillige.

Da det er Hemmelig-film, kan vi ikke før dead-
line fortælle hvilke film det er, men det plejer 
at være dem med god kvalitet.
Tag din ægtefælle eller kammerat med. 
Det skal med, at vi bliver og taler om filmen 
sammen efter den første forestilling 23. no-
vember kl. 13:30. til den samme dag kl. 19, er 
der ikke organiseret snak.
Biblioteket har også Hemmelig film på pro-
grammet 14. december kl. 13:30 

Nyt fra biblioteket i Ågerup
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Tilbydes hver tirsdag kl. 17.15 i hallen.

NADA øreakupunktur hjælper mennesker til at 
genfinde balance i krop og sind. 
NADA afhjælper stress, søvnforstyrrelser, uro i 
kroppen, hovedpine, tankemylder, 
nedtrykthed og andre psykiske symptomer.

Behandlingen tager 45 min, hvor du ligger eller 
sidder og slapper af, alt i mens NADA akupunk-
turen ”arbejder”.
Samtidig får du et helle fra hverdagens mange gøremål, informationsstrøm, stress og jag. 
NADA metoden understøtter personlig udvikling og fremmer brugen af egne ressourcer. 

Medbring eget tæppe og evt. en pude.

Der kræves ikke tilmelding, men du kommer efter behov. Jeg vil altid anbefale, at man tager et forløb 
på min. 5 behandlinger for at opnå et optimalt resultat. 
Pris 150 kr. pr behandling – betales på dagen, kontant eller på MobilePay. 

Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte mig på 3013 0524

På Gensyn, Vicki Christiansen

NADA ”Retreat” 

Kom til bankospil i gymnastiksalen på Her-
ringløse skole, Hvedstrupvej 20.
Det er søndag 26. november kl. 14:00.
Dørene åbnes fra kl. 13:30.
  
Vi afholder i alt 20 spil 
Der kan vindes gavekort til en dagligvarebu-
tik.  
Øl, vand, kaffe og kage sælges.

Har du spørgsmål så ring til Tine 26151478
STOR banko Hilsen fra Ni-gruppen

Ska’ du te’ banko?

Foredrag af Lars Kim Thomsen
Alle i byen kender Kim, og hvis I ikke gør, 
så kan jeg fortælle, at det er formanden for 
vandværket. Ham der er rigtig god til at holde 
os orienteret, når der sker noget nyt på vand-
siden.
Tirsdag 27. februar kl. 19,30 på Herringløse 
skole, har I nu mulighed for at komme og høre 
et levende og spændende foredrag om hans 
tid som udstationeret i bla. Sudan som 
FN-militærobservatør.

Ni-gruppen v/ts

Kom til foredrag

Ni-gruppen vil gerne invitere børn og deres 
forældre med til Dyregården i Albertslund. 
Det bliver en lørdag eller søndag i april 2018, 
nærmere information følger. Ni-gruppen vil 
være vært med noget spise og drikkeligt. Hold 
øje med næste blad.

Besøg Dyregården



Herringløse Tidende

Side 18- November 2017

En indfødt Herringløse-borger
tænker tilbage på sin barndom

Nu er vi jo så kommet frem til 1981, her kan 
jeg se fra et gammelt holdbillede, at vi nu har 
fået træner på, idet vores lokale Ole Nielsen 
fra Østrupvej var tiltrådt som træner.
Allerede i vores 2. Sæson i Serie 5 lykkedes 
det os at rykke op i serie 4. Vi skulle vinde 
den sidste kamp på udebane mod Kr. Vær-
løse, men det lykkedes os kun at spille 0-0. Vi 
var nu afhængige af, hvordan det var gået ri-
valerne fra G77. De skulle nemlig vinde deres 
sidste kamp for at rykke op. En opgave som 
de ifølge kampens dommer havde klaret, men 
G 77’s meget sportslige træner, Jørgen ”Bror” 
Larsen  nægtede at acceptere dette resul-
tat, da de kun havde spillet uafgjort ligesom 
os!!! Efter megen snak frem og tilbage endte 
det med, at Niels Mollerup og undertegnede 
mødte op på  Jørgens bopæl(selvfølgelig eft-

er aftale med denne). Her udfærdigede Jør-
gen en erklæring til SBU (Sjællands Boldspil 
Union) om hvordan deres kamp var gået. Eft-
er at have modtaget denne erklæring overgav 
SBU sig, og vi fik endelig lov til at rykke op!!! 
Den dag i dag ærgrer det mig, at jeg forsømte 
muligheden for at undersøge om ”Bror” kunne 
få tildelt en eller anden form for fair play pris!!!
Inden sæsonen 1982 var gået i gang var 
Carsten Sørensens Pia gået rundt i blandt 
os til årets forårsfest (mere om disse fester 
senere) i idrætsforeningen for at spørge, 
hvad vi ville give, hvis vi rykkede op.  Vores 
træner havde lovet at give noget lækkert rødt 
kød, og der var en vis målmand, der havde 
lovet at give en flaske ”Gul Enke” til hver af 
spillerne og træneren.  Da tiden nærmede 
sig og oprykningen kunne blive en realitet, 
tillod jeg mig dog at indføre den regel, at man 
skulle have spillet i 10 kampe eller mere for 
at være berettigede til at modtage en flaske 

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

HIF champagne: Målmandsløftet er her blevet indfriet (1982).
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champagne. Den 23.10.1982 fejrede vi så 
den endelige oprykning, hvor vi nød godt af 
trænerens  velsmagende kød , ligesom jeg fik 
lov til at  indfri mit løfte!!!. 16 af spillerne og 
træneren havde opfyldt kravet.
Det at rykke op i serie 4 var åbenbart for hård 
kost for os, for fra mit billedarkiv kan jeg se, 
at vi i sæsonen 1984 igen fejrede oprykning 
til serie 4. Efter sæsonen 1985 stoppede Ole 
Nielsen som træner og endnu en lokal trådte 
til det efterfølgende år, nemlig Egon Madsen 
fra Søvænget, som var træner for os i sæ-
sonerne 1986-87. Egon har ligeledes været 
træner for vores herresniorer i håndbold.
I sæsonen 1988 fik vi så en træner udefra 
men dog fra lokalområdet(hvilket man så 
absolut ikke kunne høre på hans sprog, Per 
Rasmussen talte ligeså hurtig som det span-
ske sprog lyder – hos ham foregik det dog 
på dansk(tror jeg nok). Man kan vel nærm-
est karakterisere Pers sprog som en bland-
ing mellem en spanier og Niels Hausgaard. 
Under Per blev vi bragt i en jernkondition og 
et af de særeste minder, jeg har, er fra en vin-
teraften i denne sæson. På grund af dårligt 
vejr kunne vi ikke bruge grusbanen ved Gun-
dsølillehallen. Vi blev sat til at løbe fra Gund-
sølillehallen via Ågerup og over Store Valby 
for at vende tilbage til hallen. Da vi nærmede 
os målet var der en af mine holdkammerater 
der i sjov sagde, at vi nu kunne løbe turen 

modsat. Trænereen returnerede straks med 
et ”Ja, vi gør sgu’ så”. Så vi fik ligeledes lov til 
at løbe de 11 km den anden vej. Det er den 
eneste gang jeg har været til fodboldtræning 
uden at få lov til at røre en fodbold!!!
Det var sikkert konditionen, der betød, at vi 
for første gang kunne rykke op i serie 3.Her 
havde vi godt nok fået hænderne fulde, idet 
vi startede med at tabe de første syv kampe 
i træk for så dog at vinde de 2 næste, men vi 
røg alligevel retur til serie 4 med et brag.  

Efter 2 sæsoner havde Per fået nok af os, så 
klubben skaffede en træner ved navn Kjeld 
Kragh med bopæl i Ågerup. Kjeld Kragh var 
meget professionelt indstillet og i 1991 førte 
han klubben til  sjællandsmesterskabet  for 
serie 4.
 Kjeld var så professionelt indstillet, så da jeg 
en dag forespurgte, om ikke det var muligt at 
få flyttet en kamp, da Iris og Knud Sørensens 
(Østerbo) Hanne skulle give sin Jesper sit ja;  
så vi kunne lave et ordentlig espalier for dem, 
gloede han bare åndssvagt på mig og svare-
de med et rungende NEJ. Herefter kunne vi 
så mønstre hele seks spillere til espalieret. 
Det er ærlig talt tamt med så lidt!
Den efterfølgende sæson havde klubben at-
ter skaffet en ny træner til den nye sæson 
i serie 3 , men ak inden vi kom så langt, 
havde min fætter Claus Nielsen ( i dag Claus 

Dette foto stammer fra klubbens sommerfest i 1981. Det kunne godt se ud som om der er pause i en old 
boys fodboldkamp mellem en masse lokale. Bemærk den afslappede stemning.
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Sjøbeck Christiansen) valgt at prøve lykken i 
Roskilde Boldklub, da han var en af holdets 
bedste spillere ville han gerne se, hvor langt 
han kunne nå. Om det var Claus’ afgang, 
der gjorde, at der lige pludselig var faneflugt 
fra klubben, skal jeg lade være usagt. Så 
da vi skulle i gang med den nye træner og 
sæson havde han ikke et spillemateriale der 
var kvalificeret til at spille i serie 3. Så efter 
vi havde fået adskillige klø i nogle træning-
skampe trak han sig til tilbage og klubben fik 
lov til at trække holdet fra serie 3. 
Det havde været et fortilfælde i SBU’s histo-
rie , så vidt jeg husker var det Fuglebjerg(fra 
Næstved-egnen) i 1958!!
Vi spillede så i serie 6 de efterfølgende år, 
men jeg mener, at holdet blev trukket til sæ-
sonen 1996. Herefter lod jeg mig ”overtale” 
til et skifte til Gundsølille. Men nu er det jo 
Herringløse, det skal dreje sig om.
Efter kommunesammenlægningen havde 
vi nu fået mulighed for at spille indendørs 
håndbold i Margretheskolens skoleidrætshal. 
Men hallen er ikke stor nok til, at der kan af-
vikles turneringskampe, så alle vores kampe 
blev spillet i andre haller. Det var nu ikke så 
mange kampe på en sæson, da vi deltog i 
amtsturneringen.

26.08.1977 blev Gundsølillehallen så ind-
viet. Det startede med faneoptog, hvor jeg 
havde den ære at bære  Herringløse IF’s fane 
under marchen fra Ågerup til Gundsølliehal-
len. Marchen blev i øvrigt ført an af Greve 
Pigegarde. 
Efter marchen var der opvisningskampe i 
badminton med bl. a. Lene Køppen og Steen 
Skovgaard, som var nogle meget store navne 
inden for deres felt dengang, jeg mener fak-
tisk, at de begge var verdensmestre på det 
tidspunkt. Så det var ganske godt klaret af 
Gundsølillehallehallen at få lokket dem ud 
på bøhlandet. Nå men efter veloverstået in-
dvielse kunne vi nu komme i gang med at 
benytte hallen.
Nu havde vi også lige pludselig en hal vi 
kunne spille vores hjemmekampe i, som 
også førte til at vi tilmeldte vores hold i SHF’s 
turnering. De første år trænede herreseniorer 
og old boys sammen , hvornår vi blev adskilt 
kan jeg ikke erindre. Ligesom der selvfølgelig 
var særskilt træningstime til dameseniorer.
Tilskueropbakningen var der, men det 
var mest spillere og bedre halvdele, der 
heppede. Samt modstanderne/naboerne fra 
Gundsølille, da vi som regel spillede vores 
kampe i forlængelse af hinanden.

Billedet viser, hvordan Henriettes og mit bryllup blev behandlet af HIF-revyen. Vi blev gift 2 
gange samme dag. Først på rådhuset og efterfølgende velsignet i kirken. Jeg havde joket med, 
at jeg ville giftes i fodboldtøj og så i en pause i en fodboldkamp. Derfor optræder Karen Mad-
sen som mig i fodboldtøj på rådhuset. Borgmesteren spilledes af afdøde Karl Erik Andersen.
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Da vi var allermest aktive  i HIF kunne vi stille 
med 1 dameseniorhold og  2 herreseniorhold 
i  fodbold og 2 dameseniorhold, 1 old boys 
hold og 2 herreseniorhold i håndbold. Selv 
dengang må det siges, at være ganske godt 
skuldret af sådan en lille by. Det skal retfær-
digvis siges, at en del af spillerne kom ude-
fra. Jeg kan ligeledes se fra mit fotoarkiv, at 
vi i begyndelsen af 1980’erne var i stand til at 
stille med 2 drenge ungdomshold i fodbold.
Nu er afsnittet om håndbold gjort forholdsvis 
kort, da det var fodboldspillet, der af naturlige 
årsager foregik i selve Herringløse.

Man kan ikke fortælle om den periode, jeg har 
beskrevet, uden også at komme ind på HIF’s 
2 årlige fester, nemlig forårsfesten og som-
merfesten. Til disse 2 fester kunne vi så let 
som ingenting fylde gymnastiksalen med 110 
betalende gæster(det var hvad brandvæsenet 
ville tillade) ,som nød deres medbragte mad, 
medens bestyrelsen havde sørget for drik-
kevarer  og levende musik. Drikkevarerne 
havde vi hentet i kommission fra vores lokale 
købmand Claus(ligeledes bortgået). Efter at 

tilbygningen til gymnastiksalen var blevet op-
ført var der jo også kommet en scene til, hvor-
for nogle driftige mennesker fik arrangeret en 
Herringløse-revy. I nogle år var opførelsen af 
denne revy fast knyttet til forårsfesten. Det var 
fantastisk, hvad vores lokale ”revystjerner”  og 
deres tekstforfattere kunne få frem af lokale 
emner. En revy som var meget populær hos 
alle(incl. mig selv selvom jeg som regel var et 
fast indslag blandt ”ofrene”).
Sommerfesten var sammenbundet med 
sportslige aktiviteter og så kombineret med 
en fest lørdag aften efter samme opskrift som 
forårsfesten, dog uden revy.

Til sidst vil jeg slutte af med en stor tak til Ole 
Nielsen og Egon Madsen for den ulønnede 
indsats de udøvede for os, der var unge den-
gang, og en tak til alle som jeg har tilbragt 
mange ,mange vidunderlige timer sammen 
med i HIF.
Til allersidst vil jeg slutte af med at sende de 
bedste ønsker for fremtiden for Herringløse 
IF.

Erik Schöbeck
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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
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 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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