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Aktivitetskalender
• 26. maj kl. 9,30-15: Loppemarked.           

Vestre gadekær
• 23. juni kl. 18: Skt. Hans bålet tændes 

på plænen ved skolen.
• 6. oktober kl. 13,30: Banko. Skolen.
• 27. oktober kl. 10: Plante-bytte dag ved 

det vestre gadekær

Deadline til næste blad: 
1. august 2019
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Det varme forår og sommeren står for døren 
og jeg vil gerne byde vore læsere velkommen 
til sommerens første udgave af Tidende. 
Da det jo nu er i egenskab af formand for 
Landsbyrådet, vil jeg gerne takke for valget 
og Jeres tillid til, at jeg kan stå i spidsen for 
bestyrelsen og fortsætte vort engagement i 
byen og området omkring os. 
Det er nogle meget ”store sko” at overtage 
fra tiden med Anders Gøricke, men jeg mener 
at være klar til opgaven. Anders har haft et 
enormt engagement og en utrættelig energi 
gennem årene, der har givet os mange ting 
og desuden bygget et godt, værdifuldt net-
værk i Roskilde, medierne, Christiansborg, 
relevante foreninger, etc. Værdifulde relation-
er som vi kontinuerligt bygger videre på i vort 
arbejde i Landsbyrådet.

I denne udgave af Tidende kan du bl.a. læse 
om:
Generalforsamling 2019
På årets Generalforsamling var mødt ca. 40 
borgere op og det store emne denne aften 
var en række forslag til vedtægtsændringer 
omkring gadejord, indsendt af Charlotte og 
Thomas Bach Ryhl.
Kort fortalt er formålet med disse at få en 
meget udførlig beskrivelse af regler for anv-
endelse, leje, køb og krav om hævd for gade-
jord. Dette naturligvis for fremadrettet at un-
dgå misforståelser omkring dette emne, samt 

borgernes og Landsbyrådets roller og beføjel-
ser heri. Samtlige forslag blev vedtaget og vi 
er meget glade for at kunne sætte et punktum 
i denne sag.

Borgermøde om Ring 5
Torsdag d. 9. maj var en god dag. Det var det 
fordi næsten 100 mennesker fra Herringløse, 
Hove og Ledøje lagde vejen forbi til Herring-
løse Skole til et meget interessant møde om 
Ring 5-planerne, der nu synes meget tættere 
på. 
Stort fremmøde af politikere og presse og no-
gle meget aktive borgere. 
Jeg tror roligt man kan konkludere, at det blev 
et ”Nej til Ring 5” herfra !
Et super godt samarbejde mellem vore små 
landsbyer, der bliver vigtigt i denne sag fre-
madrettet.

Nyt fra Herringløse Vandværk
Formand for vandværket, Lars K. Thomsen, 
giver en kort status på vandkvalitet, der på nu-
værende tidspunkt er tilfredsstillende. Imidler-
tid vil fortidens synder også ramme Herring-
løse på et tidspunkt, hvilket radikalt vil ændre 
den måde opsamling og boring foregår på. 
Dette kan betyde, at vi skal tage nogle beslut-
ninger om dette og der appelleres – meget 
velment – til at vi som borgere engagerer os 
mere i vores fælles vandværk.

Øvrige nyheder i bladet er bl.a. årets første 
Plante-bytte-dag, HIF’s motionsrum nu på 
”steroider”, ny kæmpegræskar 2019 konkur-
rence og Herringløses nye Mindfullness klinik.
Husk også at noter dig info og datoer for som-
merens vigtigste events – Danmarks Smuk-
keste Loppemarked og Skt. Hans. Du finder 
opslag for begge her i Tidende.

Glæder mig til at mødes med Jer derude – 
rigtig god sommer !

Herringløse Landsbyråd, 
Christian Gervø

Nyt fra Landsbyrådet

Christian Gervø og Anders Gøricke.
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Generalforsamling: 
Gadejord, vejbump 
og formandsvalg 

Kort referat fra generalforsamling i lands-
byrådet

Mandag d. 29. april 2019 blev der kl. 19.00 af-
holdt generalforsamling i Herringløse Lands-
byråd på Herringløse skole. Der var knap 40 
fremmødte. 

Poul Fejer Christiansen blev valgt som di-
rigent og konstaterede indledningsvis, at gen-
eralforsamlingen var lovligt indkaldt. Kasper 
Reck-Nielsen blev valgt som referent. 

Anders Gøricke aflagde formandens beret-
ning for det forgangne år, og fortalte bl.a. om 
arbejdet med det østlige gadekær, herunder 
beskæring af træer og forbedring af vand-
kvaliteten, om nye og gamle stier i landska-
bet, om gadejord og den diskussion det har 
medført, og om de nye planer for Rytterkær, 
som har fået en 3-årig godkendelse til anven-
delse som kollegie. 
Skt. Hans festen var blevet afholdt som van-
lig. Årets båltaler var Laura Lindahl (LA), og 
Peter og Tina Hansen leverede igen i år en 

helstegt pattegris. 
Årets Herringløseborger var støttegruppen til 
Herringløses flygtninge. 

Det vestlige gadekær er fortsat plaget af 
ringe vandkvalitet, og Roskilde kommune vil 
pt. ikke hjælpe med oprensning pga. fortsat 
overfodring af gadekærets ænder. 

Anders Gøricke roste Herringløse Tidende 
for godt indhold og et flot layout, og efterlys-
te samtidig en ny redaktør, da Kim og Laila 
Greiff stopper efter næste udgave af Tidende. 

Ældre i Herringløse har været et tilbageven-
dende emne, og der er fortsat planer om bl.a. 
dele-cykler og fremtidsværksted. 

Efter en god dialog med Egedal kommune, 
og takket være en stor indsats fra Poul Fejer 
Christiansen, er der nu udsigt til bedre park-
eringsforhold ved Veksø station.

Der vil d. 9/5 blive afholdt et arrangement i 
gymnastiksalen på Herringløse skole om den 
planlagte ring 5 med deltagelse af flere kom-

Knap 40 Herringløseborgere var mødt frem til 
generalforsamlingen.

Charlotte Friis Bach Ryhl fremlagde sine forslag til 
vedtægtsændringer om gadejord.
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munal- og folketingspolitikere.
Formandens beretning blev godkendt af for-
samlingen.

Foreningens kasserer, Kasper Reck-Nielsen, 
fremlagde årsregnskabet, der viste indtægter 
på kr. 32.455,00 og udgifter på kr. 24.151,88, 
og dermed et samlet resultat på kr. 8.303,12. 
Landsbyrådets samlede formue er per 1. april 
2019 kr. 45.340,51. 
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen, 
som også besluttede, at næste års kontingent 
forbliver uændret: kr. 125.

Der var to indkomne forslag til generalforsam-
lingen. 
Det første vedrørte forbedring af de trafikale 
forhold ved vejbumpet nær byskiltet på Sen-
geløsevej. Landsbyrådet vil fremadrettet ar-
bejde på en dialog med Roskilde kommune 
herom. 
Det andet indkomne forslag var en række 
vedtægtsændringsforslag vedrørende gade-
jord. 

Charlotte Friis Bach Ryhl gennemgik forskel-
lige juridske forhold omkring gadejord, samt 
den hidtidige dialog med Roskilde kommune 
og Geodatastyrelsen. Med udgangspunkt i 
et fyldigt skrifteligt materiale, der har været 
tilgængeligt på Herringløses Facebookside 

før generalforsamlingen, svarede Charlotte 
på spørgsmål fra forsamlingen. Der var en 
god og konstruktiv diskussion om emnet og 
en general holdning til, at tiden var inde til at 
se fremad. 
Alle vedtægtsændringerne blev vedtaget af 
forsamlingen og udgør nu §20 og §21 i lands-
byrådets vedtægter (som kan findes på fore-
ningens hjemmeside, www.hh-portalen.dk)

I ulige år er landsbyrådets formand på valg. 
Anders Gøricke ønskede ikke genvalg og ny 
formand er Christian Gervø, der blev valgt 
uden modkandidater. 
Christian efterlod dermed en ledig bestyrelse-
spost. 
Lotte Munk blev valgt som nyt bestyrelses-
medlem, og Henrik Lauridsen blev genvalgt. 
Som suppleanter blev valgt Nicki Nielsen og 
Eva-Carina Nørskov.
Ulla Sørensen og Lars Ole Pedersen blev 
genvalgt som foreningens revisorer.

Under eventuelt blev sten/stammer ved ves-
tre gadekær, fartbegrænsninger og ring 5 dis-
kuteret. Poul Fejer Christiansen lukkede kl. 
21.20 generalforsamlingen.

Det fulde referat kan læses på foreningens 
hjemmeside: www.hh-portalen.dk.

Kasper Reck

Anders Gørickes (t.h.) sidste generalforsamling som formand for Landsbyrådet.
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Som bekendt ønskede jeg ikke at stille op 
som formand for LBR igen. Det glæder mig 
meget, at Christian ville overtage jobbet og 
at Henrik ville fortsætte i bestyrelsen. Jeg 
ønsker dem alle held og lykke og håber I vil 
bakke dem op. 

Jeg vil lige skrive en lille opsummering af 
hvad jeg har været en del af de sidste 20 år.

LBR blev dannet som følge af et ”Fremtids-
værksted” arrangeret af LOF for snart 20 år 
siden, hvor mange af Herringløse borgere 
deltog og flere andre frivillige foreninger blev 
dannet på det tidspunkt – bl.a. ”Nigruppen”. 
Og LBR.

De sidste 8 år har jeg været formand fra LBR. 
I den samlede periode har vi bl.a. opnået:
• Herringløse Børnehave
• 3 stier omkring Herringløse (herunder en 

bro over Hove å)
• Vi fik sagt nej til store vindmøller
• Vi blev energi-landsby og fik på 5 år re-

duceret vores CO2 med 15 %. 
• Vi kom på landkortet og i TV2 nyhederne 

med vores skilte ”her bor 2 børn” - og det 
lykkes os at få trafikdæmpende foran-
staltninger i Herringløse.

• Vi blev tildelt bydelsprisen af Roskilde 
Kommune, som blev brugt til Bålhytten 
ved fodboldbanerne

• 150.000 kr. til oprensning og fornyelse af 
det Østlige Gadekær

• 200.000 kr. fra Roskilde Kommune til 
fornyelse af fællesarealerne ved det 
Vestlige Gadekær. Der blev etableret 
”blomster-kiler” med forårsblomster i 
græsplænen, natur-legeplads med sten 
og træstammer samt et flot og holdbart 
”solsejl”, som sættes op hvert forår som 
hygge- og skyggeplads.

Vores LBR er kendt i Roskilde kommune, og 
bliver brugt som et eksempel overfor andre 
landsbyer, som ønsker indflydelse på deres 
byer. 
Vi har fået et Tidende, som er af meget høj 
kvalitet, og som bliver læst af mange. Vi har 
fået en www, som er super flot, og efter lidt 
kritik for lukkethed, fik vi lavet en FB gruppe 
(Dueslaget) til dialog omkring de ting, vi arbe-
jder med. 
Denne gruppe har vi dog indtil videre måttet 
lukke ned pga. for hård retorik, og nu bruger 
vi den som info/opslagstavle om ting, der har 
relevans for Herringløse. Vi har fået vedtaget 
nye vedtægter som bl.a. viser helt klare regler 
for vores byjord, og i den forbindelse skylder 
LBR Charlotte Bach Ryhl en stor tak. 

Der har altid været stor enighed og rigtigt godt 
samarbejde i LBR, og vigtigst af alt er, at LBR 
har stort set uændret medlemstal – ca. 120 
husstande – så tak for god opbakning til alle. 

Anders Gøricke

Gøricke: Tak for de 20 år

Der var en stor kurv til den afgående formand, 
Anders Gøricke.
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I samarbejde med Hove Bylaug afholdt 
Landsbyrådet den 9. maj et informations-
møde omkring den (mulige) kommende Ring-
5 motorvej. 

Efter indslag fra Bertel Haarder (Venstre) og 
Kirsten Nymann, som repræsenterede fore-
ningen ”Nej til Ring-5” var der livlig debat i 
salen med de fire nuværende folketingspoli-
tikere og to kandidater, som udgjorde panelet. 

Tonen var god og saglig, og spørgsmålene 
flød i en lind strøm fra salen. Med repræsent-

anter også fra Ledøje og Smørum blev der, 
som Roskilde Dagblad også bemærkede i sin 
artikel, sendt et klart signal fra landsbyerne 
vest for Roskilde om at Ring-5 absolut ikke er 
velkommen i vores område.

Afslutningvis mindede Mette Gjerskov om at 
man har indflydelse selvom man bor et lille 
sted – hvis man altså selv opsøger den. Tak 
for et godt møde og den store deltagelse.

Herringløse Landsbyråd, 
Christian Gervø

Salen i Herringløse Skole var fyldt. Ingen tvivl om 
stemningen: Landsbyerne vil ikke have Ring 5, 
som - muligvis - en dag realiseres

Jeppe Trolle, Mette Gjerskov, Brigitte Jerkel, 
Merete Dea Larsen, Jan Bjergskov Larsen og 
Bertel Haarder.

Talstærkt møde: Ring 5 
er ikke velkommen
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DANMARKS SMUKKESTE LOPPEMARKED 

 

  
             I HERRINGLØSE…..DEN 26. MAJ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

STANDE KAN 
BESTILLES TIL 125 
KR. HOS TINE TLF. 
26151478 

DER KAN KØBES: 
PØLSER/HAPSDOG, 
KAGE, KAFFE, ØL, VAND 
OG VIN. 

 

LOPPEMARKEDET ER 
ÅBENT KL: 9:30-15:00 

 

SOM SÆDVANLIG 
SPILLER CORNET OLE 
OG DRENGENE FRA 
KL.CA. 11:00 

Kom og kig – kom og køb – kom og hyg 
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Arkivet tager gerne imod luftbilleder af Her-
ringløse. Vi har tre af den bekendte Viggo Syl-
vest Jensens optagelser, men må ellers nøjes 
med arkivbilleder af begrænset kvalitet. Det 
er vores håb, at vi efterhånden kan fremvise 

en større samling luftbilleder af vores by.

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

Christian og Helle

Nyt i arkivet
Lille kopi af totalbillede, 1970erne, i A.M.B.A. Tømmerhandelen og Muldhøj 1961/62 i arkivet.

Den lille købmand, Phønix og Oldhøjgård, 1950erne. Korskærgård, midt i 1950erne, arkivet.

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 bankoverførsel (husk at oplyse husstandens adresse) på 
reg. nr. 1551 (danske bank) og kontonr. 16889903, ved kaffeboden på årets loppemarked 
eller direkte til foreningens kasserer (se kontaktsiden).

Kasper Reck

Støt Herringløse Landsbyråd
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I skrivende stund har jeg bestilt fem ekstra 
vandprøver for identifikation af “ny-opfundne” 
pesticidrester.
Jeg forventer dog ikke, at vi finder noget, da 
de pesticider, som er nyopdagede, har været 
anvendt på afgrøder, der ikke har været dyr-
ket på de marker, som vores boring ligger på.
Desuden har vi ler-jord, som forsinker ned-
sivningen og som (forhåbenmtlig), bevirker 
at pesticidforbindelserne opløses i deres be-
standele.
Min personlige holdning til emnet pesticidfore-
komster i drikkevand er:
Det er en illusion at tro, at vi i fremtiden kan 
nøjes med at anvende simpel vandbehandling 
af rå-vand ved filtrering og beluftning gennem 
vandtrapper og sandfiltre. Vi skal erkende, at 
de stoffer, som blev hældt på jorden og/el-
ler nedgravet i tønder, ikke finder vej til drik-

Nyt fra vandværket: 
Tjek for pesticidrester

kervandsbasinnerne 30 meter under overflad-
en. Vi skal erkende udvidet vandbehandling 
som en realitet og forkaste illusionen om det 
rene klare kildevand. Vi skal være realistiske 
og fornuftige, for uden rent drikkevand, er vi 
ilde stedt.
Husk: Mange husholdninger har stadig egen 
vandforsyning. Hvis du besøger et sådan 
husholdning, tilbydes du vand fra en boring 
(brønd), hvor vandet hentes 10 meter nede. 
Dette vand indeholder HELT sikkert rester 
af alt, hvad jorden indeholder af opløsnings-
midler, malerrester, spildolie, stoffer fra bat-
terier, oprganiske stoffer fra begravede dyr. 
Disse drikkevandskilder er typisk etableret 
tæt ved møddinger, og hvis du spørger ejeren 
vil han svare, at vandet er godt og sundt. Der 
er INGEN kontrol og særlige krav til private 
vandforsyninger og det jeg har set, er skræm-
mende.”
Nu var det bestyrelsen en glæde at se så 
mange fremmødte til vandværkets årlige gen-
eralforsamling, men set i lyset af antallet af 
borgere i Herringløse, som forsynes af van-
dværket må jeg konstatere, at spørgsmålet 
omkring drikkevandsforsyningen ikke har den 
store bevågenhed og interesse, eller også er 
forbrugerne fuldt og helt trygge ved, at besty-
relsen driver vandværket på betryggende 
vis, og ikke behøver oplysning om, hvilke ud-
fordringer selskabet står over for, og hvorledes 
bestyrelsen takler disse udfordringer.

En tilføjelse. Hvedstrup vandværk står overfor 
massive udfordringer vedrørende kvaliteten af 
drikkevandet. Hvedstrup vandværk har i skriv-
ende stund en ansøgning inde om tilladelse til 
udvidet, supplerende vandbehandling.

Mange venlige hilsner.
Lars K. Thomsen, formand/driftleder 

på Herringløse vandværk
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Landsbyrådet arrangerer igen i år det traditionelle Skt. Hans bål på sportsplad-
sen søndag den 23. juni kl 18.00.
Vi starter med helstegt pattegris kyndigt frembragt af Peter Hansen. Der vil være 
brød, kartoffelsalat og drikkelse.
I år har vi været så heldige at få besøg af 
Naser Khader som båltaler. Desuden vil 
Årets Herringløse borger 2018 blive udpeget.
Heksen bliver som altid lavet af børnehaven. 
Alt i alt vel nærmest en garanti for endnu en 
hyggelig aften, hvor vi selvfølgelig synger 
midsommervisen.
Husk vi vil meget gerne have et stort og fint 
bål, så I må meget gerne køre grene, buske 
og stammer ned til bålet.
 

Vel mødt!
Landsbyrådet

Velkommen til Skt. Hans aften
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Det var ikke rigtig dagen at tænke på planter 
til haven, da det både regnede og sneede, 
men alligevel troppede en lille flok op.
Heldigvis havde Henrik og Anders sat sejlet 
op, så vi kunne stå i tørvejr. Der blev snakket 
planter og meget andet, og alle gik hjem med 
nye planter til haven. Selv kom jeg hjem med 
3 brombærbuske, nogle tomatplanter og en 
del blomster, der nu skal plantes ud.
Tak til jer der kom og tak til Anders og Henrik, 
der havde sat sejlet op. 

Birte Fromberg

Sejlet kom op: Bytte-plante 
dag i regn og sne
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Som noget nyt vil vi gerne byde nye Herring-
løse 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 Tidende.
Har I fået nye naboer, er det en god ide, at 
opfordre til at sende ind til redaktionen.

Hilsen fra Tidendes redaktion

Velkommen i byen

Velkommen til de nye på Søvænget 12. 
Her er Nina, Thor og Maja Møller Roberts.

Bankospil på Herringløse skole 

                                                                                         

Søndag d. 6. oktober slår vi dørene op for 
ni-gruppens årlige bankospil. Vi spiller kl. 
14:00 men I kan allerede komme ind fra kl. 
13:30. 

 

 
Vi spiller 8 spil før pausen og 6 spil efter + 
2 ekstraspil om et par fyldte  
”købmandskurve”.  Kh. NI-gruppen 

 

Pga. manglende tilslutning til det forrige bankospil, vil 
dette være vores sidste forsøg 
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Så er vi allerede i maj og det er tid til at se på 
hvilke aktiviteter man skal kaste sig ud i efter 
sommerferien. 
Vi kan igen i år tilbyde Hockey og Yoga. Som 
noget nyt og spændende vil Stineaja i år til-
byde et tempofyldt hold med sved på panden 
med gymnastik og dans til skøn musik. 
Det bliver lidt zumba inspireret gymnastik så 
hele kroppen arbejdes igennem. 
Læs mere om holdet på næste side, hvor der 
også står om yogaholdet. Stineaja har mange 
års erfaring indenfor både gymnastik, zumba 
og yoga og er super dygtig til at guide til ko-
rrekt udførelse af øvelser så du ikke overb-
elaster kroppen.

Der er selvfølgelig også mulighed for at træne 
selv i vores motionsrum som er blevet opgra-
deret med nye maskiner. 
Hvis du er til badminton eller måske bordten-
nis er det også muligt, der er mange ledige 
tider i gymnastiksalen;-)
Vi arbejder lidt på at lave et åbent hus ar-
rangement i løbet af efteråret med en træner/
fys i motionsrummet, da det er blevet efter-
spurgt igen. 
Der vil i kunne komme og prøve maskinerne 
og få ideer til et lille program når i træner selv. 
Skulle der være en fysioterapeut eller per-
sonlig træner i byen som ville bruge et par 
timer en weekend så kontakt gerne Lisa på 
20424165.  Mere om det i næste nummer af 
Tidende.
Kontaktpersoner findes bagerst i bladet så 
mail/ring/sms hvis i har spørgsmål eller gerne 
vil tilmeldes holdene.
Vi ser frem til at høre fra jer og håber vi får en 
fantastisk sæson sammen ude på vores lille 
skole. 
Rigtig god sommer til jer alle fra os i HIF 

Sved på 
panden 
med HIF

Fitness rummet på Herringløse Skole har fået 
opgraderet "udstyrsparken" med ny cykel, ryg 
og mave træner, bænkpres, måtter mm.  
Du kan selvfølgelig stadig finde løbebånd, 
crosstrainer, håndvægte, flere cykler, kombi-
træningsmaskine til arme og ben mm. 
Selvom vi har nye maskiner, får du det hele til 
gammel pris.
Du kan træne frit for kun 300 kr. pr halvår 
for et personligt medlemsskab og 600 kr. pr 
halvår for et familiemedlemsskab. 
Er du ikke allerede medlem, men gerne 
vil blive det, så kontakt Lone Steiness på 
51516569 eller lonesteiness@hotmail.com - 

også hvis du har lyst til at kigge eller prøve, 
inden du er klar.

Mvh Lone Steiness

Bliv fit for 
fight med 
nye fitness 
maskiner
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Kvinde dans-gymnastik-glæde onsdag kl. 
18:30 – 19.30
Kom og få sved på panden, få rørt hele krop-
pen til musik i glade rytmer. Vi skal danse, 
grine, træne kroppen, blive stærke, smidige 
og få det dejligt.
Vi kan kalde det gymnastik – zumbainspireret 
motion – dans – glæde – rytmik – bevægelse 
– kært barn har mange navne.

Jeg vil tage udgangspunkt i at hele kroppen 
skal bevæges, der skal sved på panden, 
trænet rytmikken, vi vil danse, blive spænd-
stige og faste - bevæge os til glad musik.
Kom og vær med sammen med bygens fan-
tastiske damer hver onsdag – her vil være 
plads til forskellighed masser af grin og man 
må gerne synge med på sangene.
Pris for en sæson  er kr  450,-

Yoga  Onsdag kl. 19:40 – 20:55
Det er muligt at fortsætte fra timen før, hvor 
pulsen vil komme højt op… På  dette års yoga-
hold vil du komme helt ned i gear. Vi vil sætte 
fokus på ro, lange stræk, smidighed, balance, 
vejrtrækningen vil også komme i fokus – 
Timen vil være anderledes end denne sæson, 
da der var fokus på både stræk, power yoga, 
lidt vejrtrækning og ophold mellem øvelserne. 
Næste sæson vil være mere glidende, rolig 
og harmonisk og målet er, at blive mere smi-
dig, træne både krop og vejrtrækning, få mere 
positiv energi i både krop og sjæl, komme ned 
i gear og gå fra timen opløftet, afslappet, fyldt 
med ro, glæde og bedre selvværd.
Det er naturligvis også muligt at tage yogak-
lassen uden at have fået sved på panden på 
det andet hold.
Selvom vi ikke har et yogastudie fyldt med 
buddaer, syngeskåle og andet, vil vi – denne 
sæson – skabe en mere rolig atmosfære end 
de andre år, da – dem der ønsker det – har 
haft mulighed for at få sved på panden på 

holdet før yogatimen. 

Alle kvinder vil være velkomne – uanset al-
der og fysisk. ”Timen” afsluttes med guidet 
Savasana (afslapning).
Pris for en sæson  er kr.   450,-

Pris for begge hold er kr. 750,-
Begge hold med opstart d. 14-8-19
Sidste gang d.29-4-20
Tilmelding til: Lisa på 20424165, gerne sms.

Jeg glæder mig til at se jer. 
Kærlig hilsen og god sommer 

fra Stineaja

Onsdag vil være ren kvinde-
forkælelse i gymnastiksalen
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Kom og vær med i Herringløsemesterska-
berne i kæmpegræskar 2019

Så er det blevet tid til at så - og tid til at melde 
sig til denne hyggelige konkurrence, hvor vi 
dyster om Herringløses største græskar!
Du melder dig til senest d. 1. juni ved at sende 
en mail til perretgentil123@gmail.com med 
navn og adresse
Kæmpegræskarkonkurrencen går ud på, at 
så og dyrke det største græskar. Ved konkur-
rencens afslutning søndag d. 15. september 
2019 tager deltagerne rundt på hyggelig færd 
til hinandens græskardyrkningssteder, udreg-
ner vægten og kårer vinderen! 
Jens Hansen var jo den stolte vinder af 

mesterskabet i 2018, hvor han modtog en 
uimodståelig vandrepokal, der selvfølgelig 
også er på højkant!  
Reglerne
Der er én benhård regel for konkurrencen: 
At græskarret for at kunne blive bedømt skal 
være sundt og uden råd, gennemtrængende 
huller eller alvorlige bløde områder. 
Om processen bag frembringelsen af kæmpe-
græskarret er der derimod ingen regler, udo-
ver at man naturligvis konkurrerer indenfor 
almindeligt fairplay. Derudover er det kun fan-
tasien der sætter grænser!
Vi håber at du har lyst til at være med!

Mange hilsner Flemming og Elisabeth 
Perret-Gentil – Korskær 4

Bliver du årets
kæmpegræskarmester?
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Engflåte (Dermacentor Reticulatus) har med 
lynets hast bredt sig til det meste af Europa 
og blev i 2017 påvist i Danmark. 
Engflåten er større end skovflåten og har 
ligesom skovflåten flere vækststadier og som 
navnet siger opholder engflåten sig helst i 
åbent terræn, hvor skovflåten findes i skov og 
høj vegetation hvor der er høj luftfugtighed.
Den nye engflåt kan overføre nogle andre 
sygdomme end dem vi kender fra skovflåten
Engflåten er en hård flåt, ligesom skovflåten, 
men adskiller sig alligevel på flere områder.
Den voksne flåt har et marmoreret udseende 
på ryggen og er 3-4 gange større end skov-
flåten. Hannen er større end hunflåten uden 
blodmåltid. 

Engflåten er ekstrem tolerant overfor barsk 
og koldt klima og kan overleve under vand i 
mere 100 dage. Engflåten er mest aktiv om 
foråret og om efteråret (ligesom skovflåten), 
og den aktiveres allerede efter vinteren ved 
dagtemperaturer på omkring 3̊ grader men 
den kan være aktiv hele vinteren i nogle kli-
mazoner.

Engflåten er ikke farlig i sig selv, men den kan 
overføre alvorlige sygdomme. Den vigtigste 
for hund er babesiose, som er den mest ud-
bredte flåtbårne sygdom hos hund og vilde 
hundearter (ulve, ræve, sjakaler). Babesia 
canis er en hæmoprotozo, som inficerer de 
røde blodlegemer og medfører at cellen går 
til grunde. Populært kaldes dette for hunde-
malaria.

Nogle hunde har en ukompliceret form for 
babesiose, subakut eller akut, hvor der ses 
let anæmi og destruktion af blodplader. Disse 
responderer godt på behandling. Andre 
hunde udvikler en kompliceret babesiose og 
bliver alvorligt syge, perakut eller akut, hvor 
de udvikler systemisk inflammatorisk respons 
og multipel organ svigt. Disse kræver intensiv 

behandling og har reserveret prognose.
Symptomerne på babesiose er nedsat el-
ler ingen ædelyst, blege slimhinder, feber, 
gulsot(gulfarvning af hud og slimhinder samt 
stor lever og milt og misfarvet urin og afføring.
Hvis engflåten opdages eller babesiose di-
agnosticeres på hunde, der ikke har været 
udenlands, bør budskabet spredes og dyr, 
der skal rejse syd på, bør beskyttes mod 
flåter inden afrejsen.

Det er ganske let at beskytte sin hund mod 
engflåten, da de allerede kendte produkter 
på markedet også virker mod engflåten. Man 
skal dog huske at behandle sin hund rettidigt- 
dvs. når flåterne begynder at røre på sig og 
kontinuerligt gennem hele sæsonen.

Lotte Kofod, 
Herringløse Dyreklinik

Dyrlægens klumme: Engflåten - 
ny parasit i den danske natur
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’Herrens veje er uransagelige’ hedder det. 
Det har Tannas vej til Herringløse også været 
– og nu har hun åbnet mulighed for at vi i loka-
lsamfundet kan modtage Kranio-Sakral terapi 
i Herringløse.
Hvordan en barndom og ungdom i Ring-
købing på vestkysten af Danmark bragte 
Tanna til Herringløse vender vi tilbage til, men 
udlængslen var stor efter Studentereksamen 
i 1989. Turen ud i verden gik bl.a. forbi Aus-
tralien – et fascinerende land med åbne og 
gæstfrie indbyggere. De mange muligheder 
og spændende mennesker holdt Tanna på 
Guldkysten i 20 år.
I Australien har alternative behandlingsform-
er længe været meget mere accepteret, og 
dermed også organiseret, end i Danmark. 
Ved siden af musikken, som fyldte og fylder 
meget, og Vipassana Meditation endte inter-
essen for energien i dette område således 
med en række uddannelser indenfor Irisdiag-
nosticering, Body Electronics, Reiki og Herbal 
Medicine fra bl.a. Australien Institute for Body 
Electronics og Queensland College of Physi-
cal Therapies. Tanna arbejdede en tid som 
ansat behandler og etablerede senere egen 
klink i det varme land, hvor også hendes 2 
børn blev født.
I 2009 vendte Tanna tilbage til Danmark med 
sin familie. Dels skulle børnene lære deres 

Fra Vestkysten 
over Australien 
til Herringløse

rødder at kende, dels var klimaet ved at blive 
en kende varmt for den nordiske pige… I 
Ringkøbing blev Tanna Folkeskolelærer – 
der skulle brød på bordet – og hendes lange 
musiske karriere kunne umiddelbart bruges 
i den sammenhæng. Det egentlige kald – at 
hjælpe folk til at have det godt med, og i, sig 
selv – kunne dog ikke holdes tilbage og derfor 
er der nu lagt en Kranio-Sakral Terapi uddan-
nelse fra det danske Institut for Biodynamisk 
Kranio-Sakral Terapi til erfaringerne og ud-
dannelsen fra Australien.
Tanna mødte i Danmark en gammel flamme 
fra gymnasietiden – ja kliché, men ikke desto 
mindre rigtigt – og tænk sig han, og derfor nu 
også Tanna, har adresse i Herringløse.
Al den gode erfaring fra Australien, de nye be-
handlingsformer og den dybe virketrang skal 
udleves og Tanna har derfor i Herringløse eta-
bleret firmaet HealthierLiving. 
Under denne hat tilbyder Tanna Kranio-Sakral 
Terapi, Mindfulness Coaching samt musik/
sang undervisning og -events. 
Der er allerede Herringløse elever i gang på 
klaveret, Syng dig glad events i Roskilde og 
introduktionsbehandlinger, til de der endnu 
ikke kender til Kranio-Sakral terapi og Mindful-
ness, tilbydes af Tanna i Byens Hus i Roskilde 
eller klinikken i Herringløse. 

Tanna har åbnet klinik på Muldhøjvej 9.
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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

Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09
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Schyyyhh, der er hemmelig film
16. maj og 6. juni begge dage kl 13:30
Vi viser film i alle genrer, både de populære og 
de smalle, så der er noget for enhver fillms-
mag.Se hvilken film vi viser to uger før på bib-
lioteket.
Det er gratis, men du skal hente en billet på 
biblioteket eller www.roskildebib.dk/Detsker 

Frøbiblioteket spirer flot 
Frøbibliotek har vist sig at være spiren til no-
get godt. 
Der er stor interesse for at ”låne” og plante de 
indleverede frø rundt om i Ågerups haver. 
Frøbiblioteket bor i fine, gamle arkivkasser på 
en hylde i bibliotekets forhal. 
Det er finansieret af zebramidler og initieret 
af to frivillige borgere, der er inspirerede af et 
lignende bibliotek i Orust, Sverige. 

Og i samarbejde med Ågerup og omegns 
Landsbyråd 
”Frøbiblioteket er startet for at støtte mangfol-
digheden i vores haver. Vi arbejder med dele-
tanken. Folk kan donere frø, de har høstet i 
haven og til foråret kan de komme forbi og 
hente andre frø, de måske har lyst til at ud-
vikle deres have med”, siger Gitte Jacobsen, 
der bibliotekar på Ågerup Bibliotek.

Kunstudstillinger på biblioteket 
1-27, maj Raku-keramik
Ebbe Dam Nielsen er selvlært keramiker og 
siden 2016 har han udelukkende beskæftiget 
mig med Raku, som har sin oprindelse i Japan 
og er en primitiv måde at brænde keramik.
Ebbe er fascineret af den uforudsigelighed, 
der er ved raku, og som giver rig mulighed for 
at eksperimentere.
Ebbe er medlem af Gulddysse Kulturgård og 
har sit eget atelier på Kunstnerværkstedet i 
Roskilde.

5-26. juni – blæktegning 
Camilla L. Bengtsson bor i Gundsømagle og 
har atelier på Musicon. Camilla er autodidakt 
kunstner, der maler med akryl og tegner med 
blæk. 

Altid noget spændende på kreabordet
Der er altid et kreabord på Ågerup Bibliotek, 
som vi kan komme og være kreative med. Det 
skifter lidt, hvilke materialer og muligheder der 
byder sig. Men der er altid noget at kaste sig 
over.

Det sker på 
biblioteket

Havemanden Claus Dalby donerede også frø, da 
han var forbi og holdt foredrag i april. 
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Det er tid til forandringer. Som du har læst, er 
der sket forandringer i Landsbyrådet.
Men også i redaktionen sker der nyt.
Laila og Kim Greiff har valgt at forlade Her-
ringløse. Deres hus på Østerbo er solgt, og 
de rykker nærmere på en del af deres familie 
i Sorø.
Det er et vemodigt farvel, som naturligt be-
tyder, at de begge træder ud af redaktionen.
Kim har været medlem af Landsbyrådets 
bestyrelse i mange år som kasserer, og de 
seneste år har han og Laila været del af 
redaktionsgruppen.
Deres kendskab til byen og deres tilstede-
værelse på hvert et gadehjørne til hver tid har 
været uvurderligt for udviklingen af Tidende. 
De vil blive savnet som del af redaktionen og 
ikke mindst savnet som gode venner. 
Vi ønsker dem held og lykke i deres nye liv.
Arbejdet med at få stykket en ny redaktions-

gruppe sammen er i fuld gang. Mere om det 
senere.

Birte Fromberg og Jørgen Brieghel

Farvel til Kim og Laila

Kim og Laila Greiff flytter ud af byen og ind i nye 
omgivbelser i Sorø.
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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
 
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

Jytte Tolstrup
jytte@arnishoej.dk 
24645198

Sandra Sturesson 
s_sturesson@hotmail.com
53832483

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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