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Aktivitetskalender 
27/11: Juletræstænding kl. 16 ved det vestlige 
gadekær
6/12: Gertruds kaffesalon kl. 19,30, Rytterkær 2
15/12: Arkivet fejrer 1 års fødselsdag kl. 17-19
9/1: Borgermøde kl. 19 om rekrative områder om-
kring Herringløse. Skolen
29/1: Jazz på skolen kl. 13-16
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Arbejdsgrupper om  
byjord og gadekær
I forbindelse med det sidste borgermøde den 
12. september blev der nedsat to arbejds-
grupper, som skal arbejde videre med byjord 
og det østlige gadekær.
 
Den ene gruppe skal arbejde med en mulig 
opfriskning af det østlige gadekær. Denne 
arbejdsgruppe har endnu ikke holdt møde, 
ansvaret for det er hos undertegnede. Vi 
indkalder til møde den 22. november kl. 19 
i mødelokalet på Herringløse Skole. Del-
tagerne i dette møde, se referat fra borger-
mødet.
 
Den anden gruppe afholdt møde den 11. ok-
tober.
 
Vi havde en konstruktiv meningsudveksling 
omkring byjord i Herringløse.
Der var flere ting der skulle undersøges 
og gruppen arbejder på et fælles oplæg til 
borgerne i Herringløse.
Der afholdes møde igen den 16. november.
 

 Landsbyrådet 
Anders Gøricke

Tine Svitzer ud af redaktionen
Vores mangeårige redaktør for Herringløse 
Tidende, Tine Svitzer, har besluttet at træde 
ud af Tidendes redaktion.
 
Tine og Jørgen (heldigvis ønsker Jørgen at 
fortsætte) har været et super makkerpar i 
arbejdet med vores Tidende. De har givet 
Tidende et løft både indholdsmæssigt og op-
sætningsmæssigt som er helt enestående.
 
Tine har gennem mange år været en del af Ti-
dende, og har udført et kæmpe arbejde med 
bl.a. at skaffe ”stof” til Tidende.

 

Hvem har ikke prøvet at få Tines rykkere for 
indlæg, hvor man på en bestemt måde bliver 
mindet om deadline for Tidende.
 
Tine har desuden altid været god til at skaffe 
artikler og indslag til Tidende.
 
Landsbyrådet takker Tine for det store arbej-
de hun har gjort for Herringløse, og vi ved hel-
digvis, at Tine fortsætter aktivt i NI-gruppen.

 Landsbyrådet
Anders Gøricke

 
 
Nye medlemmer af 
Herringløse Tidendes redaktion 
Kim og Laila Greiff samt Birte Fromberg har 
tilbudt at træde ind i redaktionen af Herring-
løse Tidende i stedet for Tine.
Tak til dem alle.

 Landsbyrådet
Anders Gøricke

Nyt fra Landsbyrådet

Tine Svitzer takker af fra Tidende - og vi takker Tine!
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Hvornår kommer der
flygtninge til Rytterkær?

Hvornår kommer der flygtninge til Rytterkær 
3? Det spørgsmål stiller mange sig.
Oprindeligt var det planerne, at bygningerne 
skulle være klar i september, men indflyt-
ningsdatoen er siden skubbet.
Ifølge Maria Tvarnø, integrationschef i Roskil-
de kommune, var der miljøspørgsmål om-
kring grunden som Rytterkær 3 ligger på. Det 
skulle først undersøges i Regionen. 
Prøverne viste, at der ingen miljømæssige 
problemer er på den grund hvor bygningen 
som kommunen vil leje er beliggende. 
Derefter blev de nødvendige tilladelser ud-
stedt, og kontrakten underskrevet.
Det var i starten af september. Siden har 
håndværkere arbejdet med at indrette byg-
ningen.

I begyndelsen af oktober kunne man så læse 
i Dagbladet, at Roskilde kommune lukkede 
boliger for flygtninge/asylansøgere. 
Det fik Landsbyrådet til at kontakte kom-
munen. 
”Vi skrev til kommunen, at vi syntes det virk-
ede noget underligt, at man fastholdt planerne 
for fortsat indkvartering af flygtninge i Herring-
løse samtidig med, at man lukker flygtninge-
centre i Roskilde”, siger Anders Gøricke, for-
mand for Landsbyrådet.

Det svarede kommunen på 4. oktober.
Maria Tvarnø skrev til Landsbyrådet:
”Center Roskilde, der bliver lukket ned til no-
vember, er et asylcenter. Dvs. et opholdssted 
for personer som har søgt om asyl. Man op-
holder sig i et asylcenter imens ens ansøgn-
ing om asyl er under behandling og indtil da 

har man ikke flygtningestatus. Asylcentrene 
drives af staten (fx i Roskilde, Avnstrup, 
Sandholm med flere). Det er nemlig staten 
og ikke kommunerne der har ansvaret og op-
gaven omkring asylansøgere. 
Når en asylansøger får tilkendt asyl visiterer 
Udlændingestyrelsen denne person, som 
nu har opnået flygtningestatus, ud til en af 
landets kommuner. Det sker efter en særlig 
fordelingsnøgle som bliver udmeldt hver år - 
også kaldet ’kvoten’. 
Den kvote af flygtninge som Roskilde Kom-
mune skulle modtage i år var oprindeligt 314 
flygtninge, men antallet er blevet reduceret til 
149 flygtninge i 2016 pga. et fald i antallet af 
asylansøgere der er kommet til Danmark i år. 
Til næste år har vi fået nedsat vores kvote til 
177 flygtninge som kommunen skal modtage. 
Det er disse nye flygtninge som Roskilde 
Kommune skal modtage og tilbyde en per-
manent bolig i kommunen. Det er vi forpligtet 
til ifølge integrationsloven. Hvis kommunen 
ikke kan tilbyde de nye flygtninge en perma-
nent bolig med det samme, skal vi i stedet 
tilbyde flygtningen en midlertidig bolig, indtil 
det er muligt at anvise en permanent bolig 
til vedkommende. De indkvarteringssteder 
som kommunen etablerer tjener netop dette 
formål. Den eneste grund til at en flygtning 
flytter ind i et indkvarteringssted er at kom-
munen ikke med det samme er i stand til at 
tilbyde personen en varig bolig i kommunen. 
Årsagen er naturligvis presset på boliger i 
Roskilde Kommune. 
Rytterkær i Herringløse er altså ikke noget 
asylcenter. Det er en midlertidig bolig for per-
soner der er visiteret til Roskilde Kommune 

Landsbyrådet har kontaktet Roskilde kommune for at få en opdatering om 
hvornår vi kan modtage flygtninge i bygningerne Rytterkær 3. Læs her, hvorfor 
det har taget så lang tid, og hvorfor kommunen fastholder planerne i Herring-
løse, selvom der lukkes flygtningecentre i Roskilde
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efter at de har fået tilkendt asyl, og dermed 
har fået status som flygtninge og er blevet 
borgere i Roskilde Kommune”.
Maria Tvarnø sluttede med at fortælle, at 
kommunen håber, bygningerne bliver klar til 
indflytning senest uge 47.
”Af samme grund har vi heller ikke taget 
initiativ til det tidligere omtale dialogmøde i 
Herringløse om positiv integration af de nye 
borgere, idet det har været for uklart hvornår 
bygningen kunne forventes klar. Vi vender 
tilbage omkring muligt tidspunkt for dette 
møde”, sluttede hendes mail..
 
Anders Gøricke skrev på vegne af Landsby-
rådet tilbage:
”Tak for fint svar, det vil undre nogen at man 
ikke anvender  de gamle bygninger, som nu 
er tomme. Om det er staten eller kommunen 
tror jeg ikke man tænker på. Men vi ser frem 
til dialogmødet ,som skal varsles i god tid”.

Og hertil svarede kommunens integration-
schef Maria Tvarnø:

”Jeg ved ikke om nogen undrer sig, men her-
fra kan jeg blot oplyse, at alle tomme byg-
ninger i Kommunen er i spil. Det gælder også 
bygningerne efter asylcenteret i Sct. Hans 
området. Vi skal nemlig tilvejebringe en hel 
del flere indkvarteringspladser i løbet af de 
kommende måneder. 
Jeg vil blot lige sikre at vi ikke kommunikerer 
forbi hinanden, og derfor præcisere at dialog-
mødet, som jeg har nævnt at vi vil invitere til, 
når vi er tæt på indflytningstidspunktet med 
Rytterkær, jo ikke har den samme karakter 
som borgermødet. Dialogmødet vil især være 
henvendt til de borgere i Herringløse, som  er 
interesseret i at medvirke direkte til den posi-
tive integration fx gennem aktiviteter. Jeg for-
estiller mig derfor også at fremmødet vil være 
lidt mindre end til borgermødet, som jo først 
og fremmest gik på information om kommun-
ens planer. 
Derudover inviterer vi jo også til et åbent hus 
arrangement, når flygtningene lige er landet 
i huset”. 

Landsbyrådet

Bygningerne på Rytterkær 3 er i skrivende stund ved at blive indrettet til at modtage flygtninge.
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Landsbyrådet har ansøgt Roskilde kommune 
om en bydels pris igen. 
Vi vil gerne vise borgene, at vi aktivt har gjort 
noget for at gøre noget ved vores tema ”æl-
dre i Herringløse 2016”.

Anders Gøricke
Landsbyrådet

Her er ansøgningen til Roskilde kommune:
Som flere sikkert husker var vi så heldige at 
vinde prisen i 2014. Det har betydet, at mange 
unge bruger bålhytten som et lille fristed. Vi 
havde frygtet at der ville være alkohol og ryg-
ningen, og måske grafitti. Men vi må sande, 
at alt ser meget pænt ud, den opstillede sk-
raldespand bliver brugt, og jo der er et par en-
kelte ølflasker, men vi kan måske selv tænke 
tilbage på vores egen ungdom, der røg nok et 
par øl ned i det skjulte.
 
Vi vil gerne fortsætte udbygningen af området 
omkring bålhytten. 
Landsbyrådet har et tema i 2016 som er ”æl-
dre i Herringløse”.
 
Vi har talt med flere af den ældre, de har givet 
udtryk for nogle ønsker:
 
En petanquebane, gerne ved bålhytten på 
Herringløse skole. Dette skulle gerne give 
et nyt fællesområde direkte ud til vores flotte 
boldbane.
 
Vi har desuden kontaktet Ældresagen, og 
de har rigtig gode erfaringer med en ”man-
de-klub” og en ”dame-klub”. Det fungere på 
den måde, at man mødes en gang om ugen 
til snak og måske en aktivitet. Da vi har et 
meget velfungerende forsamlingshus med 

køkken og lokaler, så havde vi tænkt os, at 
lave et kursus i madlavning for mænd med en 
erfaren kok.
 
Vi har faktisk en ”dame-klub” som mødes på 
Ryttergården en gang om måneden, der delt-
ager 15-25 damer fra byen. Vi kunne tænke 
os, at give dem et par foredrag om det at 
være ældre.
 
Ældresagen har desuden anbefalet, at man 
indkøber cykler, gerne tandemcykler som kan 
gøre at de ældre får rørt sig, og ser noget 
mere af nærområdet.
 
Vi vil gerne holde et seminar, hvor vi alle i 
Herringløse samles og taler om det at være 
ældre, nogle er ældre og mange bliver ældre.
For ca. 15 år siden holdt vi et fremtidsværkst-
ed for Herringløse, det fremtidværksted ska-
bte et Landsbyråd, en NI-gruppe og et bedre 
AMBA. Alle tre ting virker super godt i dag, 
og er bærende kræfter i Herringløse. Vi kunne 
tænke os at holde noget i den retning for de 
ældre og kommende ældre.
 
Vi har opstillet de hovedpunkter vi ønsker: 
1. Petanque-bane, se vedhæftet tilbud
2. Mande-klub kursus med kok, pris kr. 10.000
3. Dame-klub, et par foredrag og en tur kr. 
10.000
4. Fremtidsværksted for ældre, pris kr. 15.000
5. Indkøb af cykler, pris kr. 30.000
 
Priserne er skønnet priser, og Landbyrådet 
vil være tovholder på de aktiviteter vi kan få 
penge til. 

Skal byen have en 
petanque-bane 
eller en ældreklub
Landsbyrådet har søgt kommunen om at 
få bydelsprisen i 2016
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Ny hjemmeside på vej for 
Herringløse-Hvedstrup
Vi har gennem nogen tid arbej-
det på at lave en ny mobil-venlig 
hjemmeside – og nu skal det 
være. 

For nuværende har jeg blot sak-
set indholdet fra den eksisterende 
hjemmeside under de forskellige 
foreninger osv. 

Hvis nogen af foreningerne øn-
sker sig en anden tekst eller 
billeder eller man har andre gode 
ideer, skriv til lauridse@eib.org

For et sneak preview på siden kan 
du gå ind på:

http://herringloeseportal.wixsite.
com/portalen

…eller indlæse siden ved at 
scanne her under.

Med venlig hilsen
Henrik Lauridsen, 

Skolegyden 3

Den nye hjemmeside for Herringløse-Hvedstrup er ved at være 
klar. Fordelen ved den nye side i forhold til den gamle (HH-portal-
en) er, at den fungerer bedre på mobilen. Her er et udsnit af siden. 
Gode idéer til sidens udvikling modtages gerne.
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Jesper Wismann har deltaget i Sirius- 
patruljen i mere end 2 år, og vi var så heldige 
at han lagde vejen forbi skolen og gav os et 
foredrag man sent glemmer. 

En aften med Sirius-patruljen
På en spændende og meget humoristisk 
måde, førte han os igennem de to år, som på 
mange måder var meget barske. 
Vi hørte bla. om hans funktion som læge 
(uden han havde en uddannelse). 
Om hans forhold til slædehundene, ja det 
var svært ikke at fælde en tåre. Han fortalte 
selvfølgelig om meget andet og ALT var 
spændende at høre. 
TAK JESPER hatten af for dig. 

Tine

Jesper Wismann fortalte om Sirius-patruljen.
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Monstrene løs i Herringløse

Selvom det regnede, var der alligevel masser af monstre, spøgelser, genfærd og andre 
uhyggelige væsener på fri fod i Herringløse mandag den 31. oktober.
Det var Halloween, og den tradition er ved at blive et fast indslag i byen.
En anden tradition er, at Tine Svitzer lover alle dem, der kommer forbi Rundingen og bliver 
fotograferet, en plads i den kommende nummer af Tidende. Så her er de!

brie
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NGP shoppen 
(Nurses Gambian Project)                

Hold øje med dagspressen og 
hjemmesiden www.ngp2016.dk

Det fejres/offentligøres den 3. dec.

Mona Nicolaisen

I løbet af 2016 har dialogen og kommunika-
tionen været meget intens på visse områder, 
hvilket egentlig er ret positivt. Da meget af 
denne kommunikation foregår via private 
mails, bliver det hurtigt umuligt at dele disse 
diskussioner med byens borgere og det er 
vores oplevelse, at dette giver anledning til 
usikkerhed og frustration hos mange.
Ydermere må vi nok også konstantere, at 
tonen ind imellem bliver lidt for personlig og 
ikke særlig sober...

Derfor har vi i Landsbyrådet besluttet fre-
madrettet at benytte et nyt forum på Face-
book til kommunikation med os.

På denne måde bliver dialogen offentlig 
tilgængelig for alle der søger om optagelse i 
gruppen og vi blander ikke Landsby-relatere-
de emner sammen med private opslag, salg-
sannoncer, etc.

Vort nye forum/gruppe hedder Herringløse 
Landsby - “Dueslaget” og ligger på Facebook. 
Gruppen administreres af Christian Gervø 
og vi håber selvfølgelig, at alle vil søge ind i 
denne gruppe, for at være en del af de mange 
ting der foregår i vores lille by for tiden.

Med venlig hilsen og på Facebook gensyn
Landsbyrådet

Nyt forum til dialog 
med Landsbyrådet
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Spil ikke bold 
mod facaden 
på børnehaven
Landsbyrådet og HIF vil gerne anmode dem 
der spiller fodbold eller andet boldspil på 
idræts-pladsen ved skolen, om at der ikke 
sparkes bolde op på børnehavens facade, da 
facade-pladerne bliver ødelagt.
Vi har fået denne opfordring fra Roskilde kom-
mune.

 MVH. HIF, Sune
Landsbyrådet, Anders

Kan I huske de ”gode gamle dage ”hvor Her-
ringløse revyen spillede en gang om året?

Hvis der skulle sidde en eller flere der har en 
lille skuespiller i maven, så skal I være klar 
over at der rent faktisk findes en scene på 
Herringløse skole. 
Det vil sige at der skal bruges en del energi 
på at ”trylle” den frem igen, da det er mange 
år siden den har været i brug, men det skulle 
være muligt. 
Der er i hvert fald et par stykker i byen der 
kender til hvordan man samler scenen, og 
mon ikke de ville være behjælpelige. 

Det kunne være fedt hvis nogen orkede at 
sætte et dilletant stykke på benene eller hvad 
med en revy, der er i hvert fald masser af stof, 
da det har stået stille så længe. 
Dengang vi spillede en gang årligt kunne det 
nogen gange være svært at finde emner, men 
hold da op det var en sjov tid.  TS

Kan I 
huske 

revyen?
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Ny cykel og bænkpres 
til motionsrummet
HIF´s aktiviteter er baseret på frivillig arbejd-
skraft og gode forslag fra byen til forbedringer 
og udvikling.
Derfor er vi glade for at kunne meddele, at bru-
geropfordringer netop har resulteret i, at HIF´s 
motionsrum med udgangen af oktober 2016 
har investeret samlet knap DKK 10.000,- i en 
ny bænkpres med 100 kg vægte samt en Ket-
tler motionscykel med 48 programmer, heraf 
5 pulsstyrede.

Skulle du have lyst til at teste vores nye ud-
styr, er der mulighed for at melde sig ind ved 
henvendelse til:
Sune på Skolegyden 2 
Tlf: 42242359 / E: sunetj@hotmail.com
God fornøjelse!

Veltrænede efterårshilsner fra HIF
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Det er der 16 piger/damer der gør noget ved 
hver mandag fra kl. 9:30 til kl. 11:00.
Under kyndig vejledning af deres træner Mari-
anne Witt-Nielsen bliver de ”høvlet” igennem 

for at slutte af med dejlig afslapning til Mari-
annes stemme og senere musik. 
Desværre nåede fotografen ikke at fange de 
svedige øjeblikke, men så kan vi nyde synet 

af så mange rolige 
damer på et sted 
(et sjældent syn). 
Det hele foregår i 
gymnastiksalen på 
Herringløse skole, 
og det er gennem 
Aftenskole APA.
 TS

Styrk din krop - gå til 
bevægelse og afspænding

Der slappes af efter 
gymnastikken i salen 
på Herringløse skole.



Herringløse Tidende

Side 14- November 2016

Så er der lidt nyt fra os igen og det er ikke så 
lidt, der er sket.
Vi har fået lavet vores indgangsparti om, vi 
har fået udvidet vores cykelbane, vi har fået 
to dejlige æbletræer og vi har fået rykket en 
væg i vuggestuen. 

Det sidste har gjort, at der er blevet mere 
plads til de små at tumle på.

Vi har holdt vores årlige høstfest med bed-
steforældrene og vores lokale præst. Det var 
som sædvanlig en succes. 
Børnene havde selv skåret gulerødder, løg og 
kartofler til hokkaido-suppen. 
Vuggestuen havde bagt lækkert brød og så 
var der ellers dømt hygge omkring bordet. Ve-
jrguderne var med os, da vejret hele dagen 
var skønt.

Derudover har vi også høstet, det vi havde 
sået i foråret i vores fine plantekasser.
Til næste år kan vi bruge vores egne æbler 
til at lave lækker æblemost og det glæder vi 
os rigtig meget til.

I denne måned har vi emne om kroppen. Vi 
skal snakke om, hvordan vi ser ud udenpå 
og indeni. 
Vi skal tegne os selv, vi skal snakke om 
vores sanser og vi slutter af med at bage en 
dreng og en pige ud af bolledej med blodårer 
(røde sliksnørrebånd), og hvad vi ellers kan 
finde, der kan ligne øjne, næse osv.

Derefter går vi ind i julemåneden, der bliver 
travl med julegaver,  kirkebesøg, julepynt 
og ikke mindst vores Lucia-optog for alle 
forældrene

Livets gang i Storkereden
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

Til jeres orientering har vi søgt kommunen om at få dem til at sætte et par bænke op i byen. 
Det er vist nok lykkedes at vi får ’en sat op mellem byen og skolen, så man har mulighed for 
et lille hvil på den strækning. 
Der er samtidig en flot udsigt så I kan slå to fluer med et smæk. I skrivende stund ved vi ikke 
om det lykkedes, men nu ved I hvorfor der måske pludselig står en bænk der.
 TS
NYT NYT NYT………….Vi får vores bænk til foråret!

Så er der bænk på vej
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Bjarnes hjørne
Så er jeg her igen!
Jeg havde ellers besluttet, at jeg aldrig skulle 
have en smart-phone. Men jeg måtte bøje mig 
for presset –  kunne ikke holde til det længere. 
Når børnebørnene gennem længere tid har 
ført en pegefinger til tinningen når de så mig, 
fordi de syntes jeg var gammeldags, ja så 
blev det bare for meget.
En Doro 825 blev det til.  Med projektør, for-
størrelsesglas, forberedt til hørerør, alarm og 
hele molevitten. Det er til at blive gammel af 
at tænke på.
Et par eksperter blev hidkaldt for indstilling 
og oprettelse af konto til Google, for ”jeg bør 
være medlem af Google-familien”, sagde 
de. Så en ny mail-adresse er det blevet til: 
bdleed2@gmail.com Nu må vi så se om det 
virker- om vi f.eks. hører fra Skat og Banken 
fremover. (Det gør vi nu nok). 
Og så er der alle lydene – til ”notifikationerne”  
har jeg fundet en lyd, som lyder som at trække 
en prop op af en, god, flaske rødvin. I løbet 
af den første nat hørte jeg lyden 7 gange, så 
min hjerne troede, når den vågnede, at nu 
skulle jeg have et glas rødvin. Det går jo ikke 
i længden, selv om jeg da overvejede at tage 
rødvinen. 
Men nu kører det – sådan ca. 95%.

Endelig måtte jeg også liiige 
på Facebook, mens ”de”  var 
i gang med den ”smarte”, for 
jeg måtte jo have nogle flere 
venner, som de unge sagde. 

Fætre og kusiner, konen, børn og børnebørn 
og de nære venner havde jeg jo i forvejen – 
men nu har jeg fået en del  jeg næsten ikke 
kender. Jeg har det svært med at ”fjerne” en, 
der gerne vil være min ven. Har I det også 
sådan? Så nu er jeg  bl.a. blevet ven med 
en operasanger. Gad vide hvornår hun invit-
erer på kaffe, så tager jeg hele familien med. 
Nåh nej, det behøver jeg ikke! Jeg kan jo 
sidde herhjemme og være sammen med dem 
alle sammen på Facebook og sende tanker 
og blomster og gaver og kage og hjerter og 
lykønskninger og smileys og kys og kram og 
knus og det hele…......
Så har jeg også været inde på ”Herringløse på 
godt og godt”. Og der bliver jo solgt og foræret 
bort en masse – og det er fint. Det bringer da 
mennesker sammen, når man skal hente den 
ønskede vare og så er det jo genbrug.
Når næste nummer af Tidende kommer til 
februar, når alt det nye er blevet rutine, når 
Smart-phonen ligger trygt – et eller andet 
sted, lover jeg, at Hjørnet kommer til at han-
dle om noget helt, helt andet. Ja, det lover jeg.
Til sidst et håb om, at Trump taber valget i 
USA og at alle borgerne i vores dejlige, fre-
delige landsby må få en glædelig jul og et 
godt nytår.
Vi læses ved.

Bjarne Leed



Herringløse Tidende

Side 17- November 2016

Vi har i oktober haft generalforsamling, der 
foregik i ro og mag i Foreningslokalet.
Formanden ridsede kort årets begivenheder 
op: Udlejningen af selskabslokalerne ligger 
på niveau med tidligere år. 
Vi har forsøgt at booste det lidt ved at sørge 
for at vi kommer højere op i søgefeltet, når 
man googler, men effekten er vist begrænset 
endnu.
Foreningslokalet er blevet fint og det er vores 
indtryk, at brugerne er glade for det.
Motionsrummet er igen kørende - nu med nye 
vinduer og døre. 
Det var ikke uden kamp at vi fik dem skiftet, 
men resultatet er til gengæld også blevet 
godt.
I lejligheden har vi renoveret badeværelset. 
Vi har haft et par vandskader deroppe, så en 
renovering var nødvendig for at undgå flere 
gentagelser.
Vi har overdraget et rum til deling mellem 
Landsbyrådet og 9-Gruppen, så de nu har et 
opbevaringssted til deres remedier.
Endelig har vi udskiftet et køleskab samt 
oprettet wi-fi i selskabslokalerne.
Bestyrelsen fortsætter, men med et par ‘nye’ 
ansigter i bestyrelsen.
Lisa og Bjarne træder ud - og AMBA vil gerne 
sige dem tak for den tid de har lagt i besty-
relsesarbejdet.
Ind træder Lars Hansen som repræsentant 
for HIF samt Christian Sørensen, der jo i for-
vejen har sin gang her med lokalmuseet.

Leo Holm

Sidste nyt i AMBA

Jazz på Herringløse Skole søndag d. 29. jan-
uar 2017 kl. 13:00-16:00.
Kom og hør de fedeste jazztoner fra Cornett 
Ole og hans ”drenge”. 
Med i prisen som er 120 kr. pr. næse, får 
du 3 stykker smørrebrød, kaffe og småk-
ager. Øl, vin og vand kan købes. Tilmelding 
og indbetaling skal ske til Tine Svitzer på tlf. 
26151478  (mobilpay)  senest d. 24. jan.

Kh. 9-gruppen

Jazz på skolen
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Fra det lukkede museum i Soderup, Bæk-
gård, har arkivet modtaget en mindeplatte d. 
5. juni 1915: Til Minde om de Mænd, der gav 
Kvinden Lige-stilling med Manden i Landets 
Styrelse!
A.m.b.a.s andelshaver nr. 1 var gårdejer Oluf 
Olsen, Herringløse Bygade 52, tidl. Herringlø-
segården. Arkivet har modtaget det oprindel-
ige andelsbevis, der er dateret 8.6.1986

SØGES: Dokumenter og fotografier, der hand-
ler om Herringløse i ”gamle dage” – og de be-
høver såmænd ikke at være så gamle. Arkivet 
opbevarer f.eks. generalforsamlingsprotokol-
len fra den tidligere Borger- og Grundejer-
forening, der fungerede fra 10.6.1958 til sid-
ste generalforsam-ling 10.4.1985. Herefter 
overtog a.m.b.a. ”sa-gerne” indtil etableringen 
af Landsbyrådet i 1999. Men vi savner regn-
skaberne fra Borger- og Grundejerforeningen, 
hvor befinder de sig mon?

a.m.b.a./Christian/46 76 91 66

Nyt fra 
arkivet
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I anledning af arkivets 1 års fødselsdag og 
den forestående jul inviterer arkivet til en snak 
over et glas vin og lidt juleknas torsdag den 
15. december kl. 17-19.
Vi vil vise, hvad arkivet i dag har i sine gem-
mer – og hvordan man kan bruge det store 
informationscenter, der rummer tusindvis af 
artikler og presseklip om ejendomme, begiv-
en-heder og personer fra Herringløse og hele 
det gamle Gundsø-område.
Hvis du ikke har besøgt arkivet før, så ligger 
det i det ”gamle motionsrum”: gå forbi børne-

haven og frem 
til den hvide 
dør i sidebyg-
ningen – og så 
op på 1. sal. 

Christian 
og Helle

Invitation
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Det er ikke uden vemod at jeg har valgt at 
stoppe som medlem af redaktionen for Her-
ringløse Tidende, hvor jeg har været med 
siden 2011. Jeg vil her benytte mig af at sige 
tak til min makker Jørgen Brieghel for et godt 
og spændende samarbejde omkring bladet. 
Og tak til landsbyrådet for positiv indstilling til 
de blade vi har ”fabrikeret”. Også tak til HIF, 
AMBA, Vandværk, ni-gruppen for godt samar-
bejde, håber I bliver ved at bidrage med en 
masse indlæg, billeder mm. så Jørgen (og de 
nye i redaktionen) har noget at arbejde med. 
Og til alle jer andre i byen vil jeg minde om at 
I også er velkomne til at komme med ideer og 
input til bladet. 
HUSK at alle de foreninger vi har i byen er 
baseret på frivilligt arbejde, så jeg kan kun op-
fordre Jer til at melde jer ind i kampen og give 
et nap med så meget som I magter det. Hvis 

Redaktøren 
takker af!

vi alle bidrager med 
lidt engang imellem, 
så kan vi blive ved at 
holde gang i vores lille 
by, som jo nødigt skal 
ende med at blive en 
soveby, hvor der ikke 
foregår noget som 
helst. 

Kom ud af busken. 
Men vi skal huske at det er vigtigt at være pos-
itiv og holde en god tone, så det fortsat er rart 
at bo i Herringløse. Lad os komme videre og 
finde den gode side frem igen. Husk på hvor 
dejligt det er at bo herude på landet i ro og 
mag sammen med fuglesang og gyllelugt☺☺ 
Vi har jo hinanden…. lad os dog stå sammen 
i stedet for at bekæmpe hinanden. Vi må alle 
sluge et par kameler indimellem men så gør 
vi da det, og så er det videre. Vil I være med 
på det?

Kærlig hilsen Tine Svitzer 

Pt. mangler vi folk i ni-gruppen der står for 
loppemarked, ølsmagning, jazzeftermiddag 
mm, er der nogen der har lyst, så henvend 
jer gerne. Det kan også være nogen sidder 
inde med nye ideer, f.eks. noget der også ve-
drører vores børn i byen. Ni-gruppen består 
i øjeblikket kun af 4 pers. Camilla Jacobsen, 
Marianne Rasmussen, Charlotte Hansen, 
Tine Svitzer. Så hvis vi skal leve op til vores 
navn, har vi brug for flere hænder.

Hvis du ser en mistænkelig bil 
der kører rundt i området,

 er rådet fra politiet at ringe 
114 og så prøve at skrive 

nummerpladen ned.
Ser man personer der er i 
gang med noget kriminelt, 

så ring 112.

Mistænkeligt
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Vil du være med til at holde gang i en dejlig 
tradition i vores lille by………
Vi mangler nissepiger/ medhjælpere til at 
planlægge og gennemfører juletræstændin-
gen ved gadekæret den 1. søndag i advent. 
Henvend dig hurtigt til Louise på tlf. 22833464

Kære børn og voksne i Herringløse! 
Søndag d. 27. november 2016 (1. søndag i 
advent) er der, traditionen tro, juletræstænd-
ing ved det vestlige gadekær kl. 16.00.
 
Vi tænder træet, synger et par salmer og får 
(måske, hvis vi kalder højt nok) besøg af jule-
manden, der deler godteposer ud til børnene.
Der vil være mulighed for at købe gløgg, 
æbleskiver, varm kakao og juleøl.
 
Vi glæder os til talstærk opbakning til denne 
hyggelige juletradition i vores by.
 

På gensyn fra
Herringløse Nissebande

Jul ved 
gadekæret
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Gertruds sidste 
Kaffesalon
Efter 3 års virke lukker Gertruds Kaffesalon 
med udgangen af 2016. 

Sidste gang er således: 
tirsdag 6. december 2016 kl. 19,30
Hvor: Ryttergaarden, Rytterkær 2, Herring-
løse.
Hvem: Alle kvinder i alderen 18 – 99, der 
bor i eller har tilknytning til  Herringløse og 
nærmeste omegn.
Tilmelding af hensyn til kagebagning osv. på  
gertrud@gundso-rev.dk     eller         25366960.       

Tak til alle, som igennem de 3 år har bidraget 
med hyggeligt selskab og snak og ikke mindst 
kager.   

Med venlig hilsen   
Gertrud Nielsen

Rytterkær 2
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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
Lotte Kofod
Skolegyden 3
46 76 20 15 / 29 79 06 09
lottehaahrkofod@gmail

Suppleant
Johanna Skotte Hansen
Hvedstrupvej 25
23 42 86 96
johannaskotte@yahoo.com

Suppleant
Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
+352 621 368 540
h.lauridse@eib.org

H.I.F
Formand:
Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97 
malene@herringlo-
esegaard.dk

Kasserer og 
kontaktperson hockey:
Lars Feldstedt
Vadvej 5
23 38 00 68 
lsf@implement.dk

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

Kontakt badminton/
sponsorater:
Lisbeth Pettersson
Brøndbakken 1
20 63 16 33
brondbakken@os.dk

Kontakt til motionsrum 
og nøgler:
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
42 24 23 59
sunetj@hotmail.com

Ni-gruppen
Medlem: 
Camilla Jakobsen
Korskær 13
22 76 28 81
ihvorgodt@gmail.com

Medlem: 
Marianne Rasmussen
Skolegyden
mail: murerkeld@mail.dk
tlf 29809334
 
Medlem: 
Charlotte Hansen
Rundingen 8
28 24 15 12
cbh42@hotmail.com

Medlem: 
Tine Svitzer
Rundingen 7
26 15 14 78
Tine.svitzer@gmail.com

Redaktør af 
HH-portalen:
Anton Fejer Christiansen
anton@hh-portalen.dk
26 20 08 41 

Herringløse
Vandværk
Formand:
Lars Kim Thomsen
Herringløse Bygade 4B
46 76 87 98
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
46 76 99 46
lho@metasch.dk

Næstformand:
Nicki Nielsen
Østrupvej 5
46 76 20 24
nickiaagaard@gmail.com

Kasserer:
Poul Fejer Christiansen
Muldhøjvej 7
46 76 80 24
christiansen.herringlose@
mail.dk

Sekretær:
Kim Vangsgaard
Brøndbakken 9
46 76 22 82
ktv@mail.dk

Medlem:
Christian Sørensen
Skolegyden 2
61 26 76 33
lcsalexander@live.dk

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

Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97 
malene@herringlo-
esegaard.dk

Kontaktpersoner 
i Herringløse

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