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Aktivitetskalender  
25. november kl 14:  
Julebanko på skolen

2. december kl. 16:  
Juletræet tændes. Østlige gadekær.

27. januar kl. 13:  
Nytårsjazz på skolen

Deadline til næste blad: 
1. februar 2019
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Det østlige gadekær 
Det østlige gadekær er inde i en god pro-
ces, hvor arbejdsgruppen med Jens Winther, 
Jens Hansen, Rasmus Skjaer, Jørn Bubandt 
og Anders Gøricke arbejder videre med pro-
jektet. Jens Winther ønsker ingen dialog og 
indblanding fra LBR. LBR vurderer, at arbej-
dsgruppen er kommet meget langt, og det 
sidste arbejde kan udføres, uden vi deltager i 
det. Derfor er LBR kun med på cc i den dialog 
der føres med Roskilde kommune.

Infotavler
LBR har via et godt samarbejde med Chris-
tian Sørensen, Roskilde kommune, Egedal 
kommune og Hove Bylaug fået opstillet info 
tavler ved det østlige gadekær og ved Vadvej. 
Tak til alle for et godt samarbejde.

Det vestlige gadekær
LBR har fået en aftale med Roskilde kom-
mune, hvor Roskilde kommune i efteråret el-
ler vinteren beskærer træer og taget siv op af 
gadekæret. Vi har desuden aftalt med kom-
munen, at der opstilles skilte ved gadekæret, 
hvor fodring af ænderne er forbudt. Hvis det 
lykkes at stoppe fodringen af ænderne, kan 
vi forvente et bedre vandmiljø, og et bedre 
gadekær.

Dueslaget
Som mange sikkert har bemærket, har vi  
standset dialogen midlertidigt på Dueslaget 
(Facebook)  pga. af en hård og usaglig dialog. 
Dette var ikke meningen med Dueslaget. Vi 
bruger fortsat Dueslaget til info fra LBR.
 
Hjertestarter
Vi arbejder fortsat videre med det. 

Bredbånd
Vi deltager i dialog om bredbånd i Herring-
løse, følg info på Dueslaget. 

Stier
Vi håber at flere lodsejere viser interesse for 
stier i det åbne land. Vi deltager i en ”work-
shop i og for naturen” som Roskilde kom-
mune er tovholder på. I den indgår dialog om 

stier i det åbne land. Vi er i tæt dialog med 
andre LBR om dette emne. 

Byjord
Vi afventer svar fra Geodatastyrelsen. 

Møde med ejerne af Rytterkær
Vi har netop modtaget besked fra ejerne af 
området ved Rytterkær, om at der snart ikke 
bor flere flygtninge. De ønsker et møde med 
LBR. Vi håber af grundejerforeninger omkring 
Rytterkær vil deltage. De kan kontakte under-
tegnede. 

Græsning
Kommunen har en græsningskonsulent, som 
tilbyder hjælp til lokalsamfund og lodsejere, 
som i fælleskab får indhegnet et område og 
plejer de dyr, som er på området. Det er lagt 
på FB Dueslaget

Medlemstal
Vores medlemstal af LBR på dette tidspunkt 
er nogenlunde det samme som sidste år. 
Mange tak for god opbakning, det luner. Vi 
ved, at den hårde dialog der har været, har 
tæret på mange, og vi håber vi snart kommer 
ind i et mere normalt gænge. 

Landsbyrådet
Anders Gøricke

Nyt fra Landsbyrådet

Siden sidst har byen fået infotavler.



Herringløse Tidende

Side 4- November 2018

Roskilde Kommune har opsagt lejemålet 
pr.1.februar 2019, men allerede 15. novem-
ber flytter den sidste familie til deres nye lej-
lighed i Roskilde.
I den anledning holdt vi en lille afskedsfest  
for nylig for beboerne, tidligere beboere og os 
”hjælpere”. 

Desværre var det med kort varsel, så en del 
havde ikke mulighed for at deltage. Det blev 
et hyggeligt gensyn – især for de tidligere be-
boere, hvor børnene løb rundt og glade gen-
så deres gamle værelser og haven.

De tidligere beboere har vi stadig kontakt 
med, og det er som ”hjælper” skønt at se og 
høre, at de er kommet godt videre. 
Rytterkær 3 var jo kun en midlertidig bolig og 
lidt af en udfordring med hensyn til transport 
og indkøb.

Vi ”hjælpere” har fået megen anerkendelse 
for vores arbejde: valgt som årets Herring-
løse Borger og to gange blevet nomineret til 
Roskilde Kommunes Integrationspris. 
Den fik vi dog ikke, men vi fik en flot buket og 
mange pæne ord med på vejen.  Blomsterne 
var på bordet  ved afskedsfesten.

Rytterkær 3: En epoke 
er ved at være slut

Der blev snakket, hygget og spist kager. Dejligt gensyn med tidligere beboere.
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Den største anerkendelse for vores arbejde er 
dog de mange glade smil fra beboerne, deres 
taknemmelighed og at se, at de er kommet 
godt videre – og ja, selvfølgelig har der været 
bump på vejen, men det hører jo med til livet.
Billederne er fra vores lille afskedsfest. 

Birte Fromberg

Maryam og Ali Reza bor nu inde i Roskilde.

Nazha, Roder og lille Eva flytter meget snart.
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Kom til bankospil på skolen
Kom til Bankospil i gymnastiksalen på Herringløse skole, Hvedstrupvej 20, søndag den 25. 
november kl. 14:00. 
Dørene åbnes fra kl. 13:30 hvor vi byder på kaffe og småkager. 
Der vil være 8 spil før pausen og 6 spil efter, hvor man kan vinde penge-gavekort til dagligvare-
butikker. Derudover 2 spil hvor vi har et par kurve på højkant på hele pladen. 
Der kan købes øl og vand i pause. STOR banko hilsen fra ni-gruppen 

Vi mødes til juletræstænding
Lad os mødes ved gadekæret søndag den 2. 
december kl. 16.00, og se byens juletræ blive 
tændt. 
Hvis vi får kaldt julemanden frem, vil han helt 
sikkert have godter med til alle børn.

Der vil blive solgt gløgg og æbleskiver. 
Hilsen nisserne                                                         

Husk nytårsjazz på skolen
Cornet Ole og drengene kommer igen til byen. 
Søndag den 27. januar 2019 på Herringløse skole

Er du til jazz så kom, er du ikke til jazz, så kom al-
ligevel og mærk den fede stemning.
Det er søndag den 27. 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 mobilepay på tlf.nr. 26151478 (Skriv jazz) send en 
sms eller henvend dig personligt.

9-gruppen fra Herringløse 

Så er der masser af gang i byen!
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Det var naturligvis strålende solskin, da An-
ders Gøricke, Christian Gervø og under-
tegnede mødtes søndag den 14. oktober 
kl. 10 ved det det lille anlæg ved det østre 
gadekær for at ”rejse” det nye informations-
skilt over Herringløse bymidte. 

Skiltet kan uden større besvær flyttes i an-
lægget, når en renovering af området kræver 
det, og QR-koden på skiltet vil blive koblet til 
HH-portalens ejendomshistorier. 
Skiltet er gengivet i sidste nummer af Tidende.

Derefter gik turen til Vadvej, hvor skiltet over 
Absalonstien skulle rejses. Det var et mere 
besværligt arbejde, da vejens sten- og asfalt-
lag rakte betydeligt ind i rabatten. 
Med snilde og rå kraft lykkedes det at grave 
det nødvendige stolpehul på 70 cm dybde, 

og informationstavlen byder nu velkommen til 
Absalonstien. 
Dette skilt er også gengivet i august-num-
meret af Herringløse Tidende.

Christian Sørensen

Nye informations-
skilte i Herringløse

Det første skilt blev sat op ved østre gadekær.

Det andet skilt er sat op ved Vadvej.
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Nyt fra arbejdsgruppen 
omkring forskønnelse 
af østre gadekær
I sidste nummer af Herringløse Tidende var 
der et indlæg fra Landsbyrådet omkring østre 
gadekær. Landsbyrådet skriver i artiklen, at de 
nu mener, de har opfyldt den aftale der blev 
lavet på et borgermøde i september 2016. 
Resten af arbejdsgruppen mener dog ikke vi 
er i mål endnu, da vi ikke har gjort noget ved 
vandkvaliteten, hvilket var det primære ønske 
(jvf. referat fra borgermøde om gadekær fra 
den 12. september 2016). Derfor arbejder 
resten af arbejdsgruppen fortsat videre med 
projektet bare uden Landsbyrådet.

Arbejdsgruppen har undersøgt, hvad der var 
af muligheder, nu hvor der ikke var penge til 

en oprensning af gadekæret. Vandanalyser 
foretaget af Roskilde Kommunes biologer har 
nemlig vist forskellige udfordringer med dårlig 
vandkvalitet. 
Bl.a. indeholder bundslammet tungmetaller, 
og en komplet oprensning er bekostelig og 
fordyres af deponeringen af forurenet slam.  
Arbejdsgruppen fandt ud af, at der i Århus 
kommune har kørt nogle forsøg med  opren-
sning af forurenede søer. 
I Århus kommune har man med hjælp fra fir-
maet Microbes sprøjtet bakterier ud i søerne 
og derved opnået en naturlig oprensning af 
de forurende søer. Denne oprensning foregår 
ved, at kvælstoffet i søen langsomt ned-
brydes.   

Arbejdsgruppen kontaktede derfor biologen 
i Roskilde kommune, som ville undersøge, 
om dette kunne bruges ved østre gadekær 
og selvfølgelig en pris. Tilbagemeldingen var 

Østre gadekær med et tydeligt lag andemad ved de 
første behandlinger i sensommeren
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meget positiv både, hvad angik pris og mu-
ligheder. 
Det er nu sat i værk, og firmaet Microbes har 
været her af flere omgange og sprøjtet mik-
roorganismer ud i gadekæret. De slutter af 
med en kraftig behandling sidst på efteråret 
og   fortsætter igen til foråret, når vandtem-
peraturen er den rigtige. 

Til foråret vil der muligvis også blive sat en 
skimmer op gratis som et forsøg. Det er me-
ningen, at den så skal opsamle andemaden. 
Efterhånden som vandet bliver renere, får an-
demaden så sværere ved at trives. 
Hele processen tager selvfølgelig noget tid, 
men foreløbig ser det meget positivt ud. Vil 
man vide mere om processen kan man gå ind 
på Microbes.dk 
Derudover kigger arbejdsgruppen også på 
rørføringer og diverse nedløb til gadekæret. 
Vi skal jo gerne have stoppet evt. uheldige 
tilløb, så ikke vi ender i samme situation igen. 
Det er tidligere blevet meldt ud, at der vil bliv-
er fældet træer, fjernet siv mm omkring østre 
gadekær i slutningen 2018, dette bliver i følge 

kommunen rykket til starten af 2019. 
Vi håber med tiden på at vores alle sammens 
østlige gadekær igen bliver pænt at se på.

MVH 
Arbejdsgruppen for østre gadekær 

(Rasmus Skjaer, Jens Hansen 
og Jens Winther) 

Østre gadekær efter flere behandlinger med tydeligt 
mindre andemad samt mere klart vandspejl
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 Den 6. oktober var der afslutning på Her-
ringløsemesterskaberne i kæmpegræskar 
2018! Med spænding og ydmyghed overfor 
de vanskeligheder i dyrkningsprocessen som 
hver enkelt konkurrent havde mødt undervejs, 

blev de deltagende græskar opmålt og vægt-
beregnet. Og den helt store ærefulde titel 
som den første Herringløsemester i kæmpe-
græskar nogensinde tilfaldt fortjent: 
JENS og LIS, der med et græskar på 19,3 kg 
havde det største!!
På en flot 2. plads med 14,4 kg kom Chris-

Sådan gik Herringløses 
kæmpegræskar-dyst

Jens og Lis sikrede sig 1. pladsen med et græskar 
på 19,3 kg!

Anne og Christian fik en 2. plads.

Birte fik en 3. plads.
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tian og Anne mens Birte fik den flotte 3. Plads. 
Derudover skal det siges at alle deltagende 
græskar, hvor små eller halvrådne de frem-
stod var pragteksemplarer.’

Mogens var rigtig stolt af sit græskar - og så bød 
han i øvrigt på en lille en til halsen!

Vi havde generalforsamling i AMBA den 25. 
oktober.
Vi havde en hyggelig aften, hvor året der gik 
blev gennemgået ligesom den kommende 
tid og verden omkring os i øvrigt også blev 
debatteret.
Foreslåede ændringer i vedtægterne blev 
vedtaget og bestyrelsen fortsætter uændret.
 Vh. Leo

AMBA siden sidst
Der blev målt og vejet græskar!

Elisabeth der tog initiativ til dysten sammen med 
Flemming.

Jens og Lis modtog en vældig smuk van-
drepokal, som vil pynte i ethvert hjem. Og 
måske har de den kun et år frem? Vi aftalte 
nemlig at gentage konkurrencen næste år 
- dog med den ændring at vi afslutter den 
tidligere, så flere græskar klarer skærene 
mod råd og andet. Så for alle der har lyst til 
venskabelig dyst vil der blive ny mulighed i 
2019.
For nu: Kæmpetak til alle for en hyggelig og 
sjov leg henover sommeren og en rigtig fin af-
slutning. Elisabeth Perret-Gentil
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Kære medejere.
I har sikkert bemærket det: Opkrævningerne 
ligner ikke sig selv.

Vores samarbejdspartner, Kontorhjælpens 
vandværksadministration har hjulpet os med 
at gøre opkrævningerne mere tidssvarende 
med mulighed for betalingsservice.

Det har ikke været en nem opgave, da van-
dværkets tegningsberettigede, skal under-
skrive en del dokumenter og man skal veri-
ficeres af både NETS og banken. Men nu er 
det med lidt forsinkelse, kommet på plads.

Vi håber, I bliver glade for at få opkræv-
ningerne på denne måde.

Siden sidst, har vi fået udskiftet en sektions-
stophane ud for Mellemvej. Vi har længe ledt 
efter denne sektionshane, og da vi endelig 
fandt den, var den rustet sammen.
Det er den slags ekstraudgifter, som dukker 
op og som er vanskelig at tage højde for i 
budgettet.

Som I også har bemærket, har vi haft et par 
afbrydelser af vandforsyningen. Sidste gang 
var det på grund af strømafbrydelse, hvor 
vandværket, mod forventning, ikke startede 
sig selv op, da strømmen vente tilbage.

Jeg vil i den forbindelse rose jer, for jeres 

tålmodighed og forståelse. Aldrig brok eller 
sure miner, når man kæmper med teknikken. 
Tak for det.

Vores gode venner i Hvedstrup vandværk har 
en overskridelse af nogle værdier for stoffer, 
som ikke bør forekomme i drikkevandet. År-
sagen hertil er en utæt foring i boringen, som 
bevirker, at der siver vand ned fra de øvre lag. 
Boringen skal totalrenoveres, og da boringen 
er placeret inde i selve vandværksbygningen, 
skal det meste af vandværket rives ned.
Jeres bestyrelse har besluttet at undersøge 
muligheden for at etablere en forsyningsled-
ning til Hvedstrup, så vi kan levere vand til 
Hvedstrup under renoveringen. Når Boringen 
atter kan levere rent vand, har vi en alternativ 
vandforsyning til Herringløse, da Hvedstrup 
vandværk får tilstrækkelig kapacitet.
Begge vandværker kan herefter leve op til 
lovens krav om etablering af alternativ van-
dforsyning.
Udgiften til etablering af forsyningsledningen 
deles af vandværkerne, samtidig med at vi i 
fremtiden vil kunne forsyne ejendommene på 
Hvedstrupvej, inden for vores forsyningsom-
råde.
Af hensyn til datasikkerheden vil vi i nærm-
este fremtid ændre vores mailadresse. Goog-
le-mail er simpelt hen ikke sikker nok. 
Men mere om det senere.

Med venlig hilsen
Lars K. Thomsen/formand

Nyt fra dit vandværk
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

De store kæmpehavmøller syd fra.
Så blev gravearbejdet endelig færdigt. 
Hullerne er blevet dækket, og alle de store 
køreplader, jernplader, er kørt bort med store 
lastbiler. Kablerne er ikke helt små, og ret 
stive. Den inderste kerne er ca. 140 mm og 
er af aluminium. Så mon ikke der kan løbe 
noget “sovs“ igennem, lavet af vindkraft. Så 
vi kan glæde os til mere grøn strøm, og håbe 
det bliver billigere!! En iagttager/Kim

Jordkablerne fra 
Kriegers Flak til Hove
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Så er holdene kommet godt i gang, så vi kan 
holde den gode sommerfigur og humøret 
oppe vinteren over. Det bliver unægteligt lidt 
lettere i år efter den fantastike sommer som vi 
håber i alle har nydt. 
Både vores hold og motionsrummet kører fint 
i år. 
Der er dog fortsat mange ledige tider i vores 

lille men gode og hyggelige gymnastiksal, så 
giv lyd hvis i har ide`er eller tanker omkring 
aktiviteter.
Vi har desværre modtaget besked om at et 
af vores mangeårige og rigtige gode og ihær-
dige bestyrelsesmedlemmer ønsker at træde 
ud senest ved udgangen af februar `19. 
Så hvis du kunne tænke dig at være med til 
at drive vores lille forening videre og bruge 
nogle få timer på det så send gerne en mail 
til Lisa eller mød op når vi til februar afholder 
generalforsamling. 
Dato og tid for denne kommer senere, så hold 
øje.
Til alle jer der kom med gode forslag til 
fornyelser i motionsrummet, så er det noget 
vi er i gang med at få priser på og finde tid til 
at få sat i gang. 
Til sidst vil vi i HIF ønske jer alle sammen et 
skønt efterår og ja....Rigtig glædelig jul, den 
er der jo før vi ved det, som altid.  

Hilsner fra HIF

Nyt fra HIF
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Så er jeg her igen! 
Da jeg for ca. 5 år siden begyndte at skrive 
til hjørnet var formålet, at indholdet skulle 
være rimeligt relevant for vores landsby eller 
kommune. Tillige havde jeg en ambition om 
at tilstedeværelsen af et tvist humor, et drys 
ironi, et skvæt satire og en skæv vinkel som 
det hedder, ville gøre det lidt sjovere at læse 
Hjørnet. 
Den ambition har jeg for så vidt stadig. 
Men, men, men........Jeg synes det er blevet 
sværere at finde den tråd, en historie kan 
bygges op om. Vi synes alle at Herringløse 
er et dejligt sted at bo og det hele kører med 

ugentlige aktiviteter 
fra Loppemarked og 
Banko til Juletræstænd-
ing o.s.v. Det skrives 
der glimrende indslag 
om. Så jeg vil sige det, 
som min mormor sagde 
det da hun nærmede 
sig de 80: ALTING HAR 
SIN TID! Så jeg synes 
det er på tide at forlade 
Hjørnet med dette nummer. En lille hobby jeg 
har været glad for at kunne dyrke. Så er det 
iøvrigt rart at vide, at indlæg til bladet (fra os 
alle), altid er velkomne. Jeg takker for lånet af 
et Hjørne i TIDENDE og ønsker alt godt for 
alle i Herringløse fremover. Bjarne Leed

Det er med vemod, redaktionen har modta-
get Bjarnes sidste hjørne. Tusind tak fordi 
du gennem årene har ‘spiddet’ byen med en 
kærlig og skarp pen. Får du alligevel lyst, er 
der altid spalteplads fremover. red

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

Bjarnes 
sidste 
hjørne
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Juletræf i arkivet den 29. november
Det er mærkeligt at tænke på, at Storm P. var 
aktiv allerede for 100 år siden!
Vi har en meget betydelig samling Storm P. i 
arkivet. Hvis du ikke har været der tidligere, 
så lægger vi en masse bøger og album’er 
frem, så du ved selvsyn kan vælge og vrage!
For ikke at komme i konflikt med decembers 
mange arrangementer så inviterer vi til åben 

julestue torsdag den 29. november mellem 16 
og 19. Alle er velkomne til et lille glas og en 
pebernød og en snak om Herringløse ved ju-
letid – før og nu.

Åbningstider
Arkivets faste åbningstid i 2019 er første tors-
dag i måneden kl. 17-19. 
Arkivet er lukket i december 2018. 
Besøg i arkivet kan desuden aftales ved hen-
vendelse til Christian (46769166) eller Helle 
(20325363).

Christian og Helle

Nyt i arkivet

Redaktionen har modtaget denne lille hilsen fra Svend Erik Møller Jensen, der er ansat i 
Roskilde Kommune og har ansvaret for Rytterkær 3.
Svend Erik Møller fik  "Herringløse Tidende”, da vi havde skrevet lidt om Rytterkær 3.

red
 
"At Herringløse hvert kvartal kan udgive så flot et blad er imponerende. Det samme er 
næstsidste side med kontaktpersoner – der er mange aktive i jeres samfund og det er 
vigtigt. Når jeg er i Vendsyssel, hvor jeg er født, er der 2 veje til Lønstrup, hvor jeg altid 
opholder mig deroppe, fra Hjørring. Den ene går gennem en lille by, hvor de fleste huse 
trænger til en kærlig hånd, brugsen er lukket og der er en uhyre grim silo midt i byen med 
et loppemarked. I den by er energien fuldstændig væk. Den anden vej går også gennem 
en lille by, men her er alle husene pæne. Det nedlagte mejeri huser en håndværker og 
selv om der sjældent er folk på gaden emmer byen af engagement. Det engagement kan 
jeg også fornemme i ”Tidende” og når jeg møder jer.

 Mange hilsner
Svend Erik"

Ros til Herringløse 
fra kommunens mand
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Kino for de mindste
- tors. 6. december kl. 9:45-10.15 
Ågerup Bibliotek viser film i forskellige genrer 
for børn fra 3 år. Der er både skægge tegne-
film, korte fiktionsfilm og seje film.
Til decembers visning er den lille by, hvor alle 
er venner, spændte på afsløringen af byens 
juletræ, og hvem der er julemand. Men så 
breder julemandsforvirringen sig, for pludselig 
dukker der mange julemænd op.
Tilmelding til Ågerup Bibliotek.

Schyyyhh der er hemmelig film
- tors. 22. november kl 13:30 og tors. 13. de-
cember Kl. 13:30  
I skrivende stund ved redaktionen ikke, hvilk-
en film, der bliver vist på Ågerup Bibliotek de 
pågældende torsdage. Du kan tjekke titlen ud 
ovre på biblioteket fra 14 dage før. 
Vi ved, at der bliver vist film i mange forskel-
lige genrer til hemmelig filmforevisningerne - 
både de populære og de smalle. 
Det er gratis, men du skal hente en billet på 
biblioteket eller www.roskildebib.dk/Detsker 

Børn udstiller med lokal kunstner
- fra 1. december til 2. januar-
Vores dygtige, lokale kunstner Poul Erik Ber-
mann har arbejdet med børn og voksne om 
at lave kunst på biblioteket gennem efteråret.
Hver deltager er blevet bedt om at vælge to 
af deres kunstværker. Et de har lavet tidligt og 
et sent i forløbet. På den vis kan du følge den 
enkelte udvikling gennem de valgte værker 
på udstillingen, der åbner lør. 1. december 

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. 

Du kan komme på biblioteket hele julen
Der er åbent uden betjening for lånere med 
kode til at komme ind alle juledagene. Faktisk 
resten af året er der åbent fra juleaften på den 
vis. 
Fra kl. 7-22 kan du selvbetjent komme forbi 

og nyde roen på biblioteket og låne materi-
aler. Dog den 31. december lukker biblioteket 
kl. 16.

Frøbiblioteket spirer flot 
I begyndelsen af september kom et nyt bibli-
otek til verden på Ågerup Bibliotek. Der er rift 
at få fat i materialerne 
Det nye frøbibliotek har vist sig at være spiren 
til noget 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. 
”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.
Til foråret i april 2019 afholder frøentusias-
terne og biblioteket en plantebyttedag på den 
fine Biblioteksterrasse. 
Der er i også gode råd om pasning af frø at 
finde på det nye bibliotek.  F.eks. skal du aldrig 
plante frø af en hybridplante, resultatet bliver 
ikke godt. Men kig forbi og læs mere og med-
bring måske en pose frø i lommen. Skriv hvad 
det er for en slags på indleveringssedlen, så 
de andre lånere kan orientere sig i junglen.

Det sker: Ågerup bibliotek

Ellinor fra Ågerup var den første der indleverede 
frø tirsdag d. 4. september.
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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
Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
00352 368540
h.lauridse@eib.org

Best. medlem
Peter Hansen 
Hvedstrupvej 24
40 33 86 96
lilleedelgave@yahoo.dk

Suppleant
Lotte Vangsgaard 
Brøndbakken 9
46 76 22 82 
lmunk@mail.dk

Suppleant
Nicki Nielsen
Østrupvej 5
20 20 97 90
nickiaagaard@gmail.com

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:
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

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 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

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

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