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Landsbyrådet i Herringløse afholdt den 4/4-
17 generalforsamling på Herringløse Skole. 
Der var mødt omkring 60 borgere op. Der var 
en god og kreativ dialog, på trods af en hård 
debat i det forgangne år.
Der var valg til bestyrelsen, som havde 
fore-slået genvalg til Anders Gøricke som 
formand, Henrik Lauridsen som bestyrelses-
medlem, Peter Hansen og Lotte Vangsgaard 
som suppleanter. 
Alle blev valgt uden modkandidater.
Følgende emner blev vendt på generalfor-
samlingen:

Trafik
Landsbyrådet har deltaget i en arbejdsgruppe 
sammen med Roskilde kommune, Gund-
sømagle Landsbyråd, borgere fra Østrup og 
Landsbyrådet i Ågerup om krydset i Østrup. 
Forskellige forslag er i spil, og vi afventer en 
kommune- og politisk beslutning.

Æblemost
Landbyrådet har indkøbt en æblepresser, som 
havde sin debut i efteråret. Der blev presset 
15 liter æblemost. Vi forsøger at lave nogle 
dage, hvor man kan få presset sine æbler.

Fælles møder med landsbyrådene
Landbyrådet har deltaget i et møde sammen 
med Gundsømagle og Ågerup Landsbyråd. 
Der var enighed om, at vores lokale sager 
klarer vi lokalt, men det er vigtigt, at vi har in-
formations- og vidensdeling mellem rådene. 
Vi har aftalt et årligt fælles møde. Der hvor vi 
så de mest oplagte muligheder var på trafik 
og stier.

Flygtninge
Landbyrådet besluttede, at vi ønskede at 
være neutral i debat og arbejde med flygtnin-
ge i Herringløse. Det er meget glædeligt, at 
det går godt, og at der er god lokalopbakning.

Nyt fra Landsbyrådet

Sidste frist for stof til 
næste blad: 4. august

herringloeseportal.
wixsite.com/portalen

Anders Gøricke (stående) blev genvalgt som formand for Landsbyrådet. Foto: Kim Greiff
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Bus-sag
Landsbyrådet fik oplyst, at der pga. gravear-
bejde i Ågerup ikke ville være busser til vores 
område. Efter en tæt dialog med Landsbyrå-
det i Ågerup og stædigt arbejde fra vores eget 
Landbyrådet, lykkes det at få busserne til at 
fortsætte til området.

Skt. Hans
Igen i år var der stor opbakning til Skt. Hans. 
Borgmester Joy Mogensen holdt en fin bål-
tale. Vores nye bålhytte var centrum for salg 
af øl/vin og pølser. Årets Herringløse-borger 
blev Ni-Gruppen

Grillaften
Landbyrådet afholdt grillaften den 30. april, 
hvor vi var 10-15 deltagere. Vi håber, at flere 
i fremtiden vil bruge vores grill-hytte til hyg-
gestunder. Der er nu installeret en fin grillrist.

Borgermøde 12. september
Landsbyrådet afholdt borgermøde om 
gadekær og byjord. Det blev besluttet at ned-
sætte to arbejdsgrupper, som skulle arbejde 
med de to emner.

Det østlige gadekær
Arbejdsgruppen har holdt møde, hvor Roskil-
de kommune ønskede at bruge 150.000 kr. 
på en renovering af gadekæret. 
Arbejdsgruppen og kommunen kom med for-
skellige forslag, som vil blive fremlagt på et 
borgermøde i den nærmeste fremtid.
Der skal formentlig foretages en oprensning 
af gadekæret. Der er udtaget nogle prøver af 
gadekæret, som skal fastlægge om slammet 
kan fjernes. Vi afventer disse prøver.
Det blev desuden aftalt, at der skulle 
beskæres nogle træer, og findes en anden 
løsning på området mod syd.

Byjord
Arbejdsgruppen har holdt møder, hvor det var 
tydeligt, at der ikke var udsigt til enighed om 
fortolkning af hvad byjord var, og hvem der 
har ret og pligt til at administrere byjord. 
Derfor besluttede Landsbyrådet at trække sig 

fra arbejdsgruppen - det var udsigtsløst at 
fortsætte diskussionen.

Landsbyernes dag i Roskilde
50 deltog i mødet, primært repræsentanter fra 
Lokalråd og Landsbyråd.
Kommunen har stort fokus på landsbyerne.
Kommunen arbejder ud fra en fingerplan, 
hvor mange ønsker cykelstier og trappestier 
ud fra Roskilde.
Ring 5 er fortsat aktuel.
Råstofplanen er fortsat aktiv, og gælder også 
for vores område.
Østrup krydset har høj prioritet.

Juletræ
Landsbyrådet og AMBA vil sammen forny 
juletræet. Det nuværende er blevet meget 
stort og faktisk flot. Men det er for vanskeligt 
at sætte lys på nu, og vi vil sammen købe et 
træ af passende størrelse til erstatning for det 
gamle. Det bliver til efteråret.

Facebook Dueslaget
Landsbyrådet besluttede, at vi ønskede en 
mere åben dialog med vores medlemmer. 
Derfor skabte vi dette forum på Facebook, 
som har mere end 130 deltagere. 
Vi håber, det har givet mere åbenhed omkring 
holdningerne i Herringløse til de lokale sager 
vi arbejder med.
Vi synes i perioder at dialogen har været for 
hård og har måske gravet nogle uventede 
grøfter. Vi opfordrer alle til at føre en ordentlig 
dialog og skrive pænt.

Ny www
Henrik fra Landbyrådet har skabt en ny www. 
Den er mere tidsvarende og mere brugerven-
lig end den gamle. Vi håber flere vil tilmelde 
sig den mail service der på www.

Hjertestarter
Vi har flere gange søgt om en hjertestarter, 
men det er ikke lykkes at få midler til det. Vi 
fortsætter med at søge om midler til det, og 
hvis nogen ønsker at donere penge til projek-
tet, kan de kontakte Landsbyrådet.

Sirius-foredrag
Landsbyrådet og NI-gruppen afholdt foredrag 
om Sirius-patruljen på Herringløse Skole, 
hvor omkring 50 borgere deltog.

Nye i redaktionen
Tine Svitzer ønskede at trække sig som fra Ti-
dendes redaktion. Mange tak til Tine for super 
godt arbejde. Nye i redaktionen blev Kim og 
Laila Greiff samt Birte Fromberg.

Ældre i Herringløse
Vi ansøgte Roskilde kommunes pulje med 
midler til lokale projektet.

Vi ønskede penge til en petanque-bane
Mande-klub 
Dame-klub
Fremtidsværksted
Indkøb af cykler
Vi fik ikke penge til dette projekt.

Borgermøde om stier
Landsbyrådet havde med bagrund i sit man-
dat fra sidste GF indkaldt til informationsmøde 
om stier i det åbne land.
Roskilde kommune, Spor.dk og Dansk Jæger-
forbud deltog. De fremlagde information om 

stier i det åbne land, hvilke rettigheder og 
pligter man har. Dansk Jægerforbud fortalte 
om hvordan dyrene blev påvirket af stier.
Lodsejerne fremlagde et kort, hvor de frem-
viste de lodsejere som ikke ønskede stier. 
Repræsentanten fra lodsejerne mente at LBR 
skulle stoppe alt arbejde med stier, da det var 
tydeligt for dem, at ingen lodsejere ønskede 
stier.

Ny sti til Ledøje
Som en konsekvens af borgermødet om stier, 
kontaktede en lodsejer LBR. 
Han ønskede, at der blev sat skub i en gam-
mel sag om en sti fra Herringløse til Ledøje. 
Der lå et gammelt projekt som kunne bruges.
LBR, lodsejere og Roskilde kommune afholdt 
møde, og Roskilde kommune ville gerne 
bidrage med 50.000 til projektet. Der er nu 
hentet nye ståldragere til en ny bro, og der er 
lavet en projektplan. Vi forventer, at broen og 
stien mellem de to landsbyer bliver indviet om 
en måned.

Uri Golmann
Herringløse Dyreklinik og Landsbyrådet af-
holdt foredrag med Uri Golmann.

Landbyrådet, Anders Gøricke
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Den 19. marts inviterede Landsbyrådet til 
foredrag med Uri Golman og Helle Olsen. 
Her fortalte de medlevende foran 60 frem-
mødte om deres mange ekspeditioner til alle 
verdenshjørner i forbindelse med deres eget 
projekt om dokumentation af Jordens sidste 
vilde områder samt deres rejser for National 
Geographic Magazine.
”Desværre” var foredraget så spændende at 
jeg glemte at tage et par billeder. 
Derfor får I her et billede af en mandril fra Ga-
bon og et arkivfoto af Uri og Helle.

Mvh
Henrik Lauridsen / Landsbyrådet

Medrivende foredrag om 
jordens vilde områder

Helle Olsen og Uri Golman på en af deres ekspeditioner.

En mandril fra Gabon

Skt. Hans aften
 
Landsbyrådet arrangerer igen i år det traditionelle Skt. Hans bål på sportspladsen fredag 
den 23. juni kl 18,30.
 
Vi starter med helstegt pattegris som Peter Hansen er producent af. Der vil være brød, 
kartoffelsalat og drikkelse.
 
Igen i år kommer en spændende båltaler.
Årets Herringløse borger 2017 bliver udpeget.
Heksen bliver lavet af børnehaven.
 
Alt dette er 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. Velmødt!

Landsbyrådet
Anders Gøricke 

Husk Danmarks smukkeste 
loppemarked og byfest
Vi håber rigtig mange af jer møder op og nyder dagen 
sammen med familie, naboer, venner og mange andre. 

Er du ny i byen så kom ud af busken og få en sludder 
med os ”gamle”, vi bider ikke !! :-)

Loppemarkedet er 10. juni kl. 9,30-15.

Der kan købes: 
Pølser/hapsdog, kage, kaffe, øl, vand og vin.

Som sædvanlig spiller Jazz-drengene fra kl.ca. 11:30
Stande kan bestilles til 125 kr. hos Tine tlf. 26151478

Oplysninger om byfesten efter loppemarkedet 
følger.

Hilsen fra ni-gruppen
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På fastelavnssøndag var der traditionen tro 
fastelavnsfest på skolen. Her deltog otte 
af vore nye beboere fra Rytterkær 3, hvor 
børnene var klædt flot ud.  Charlotte B havde 
stået for udlån af tøj. sminkning m.v. 

Beboerne havde glædet sig meget til dagen 
og  de blev modtaget med en varm velkomst. 
Børnene deltog med stor entusiasme i tønde-
slagningen. Det var så heldigt, at den ene 
pige, Maryam, blev kattedronning i de store 
børns rækker og Ali Reza blev kattekonge i de 
små børns rækker - og de vandt en præmie 
hver. Det betød meget for dem. 
Alt i alt en stor succes.
Tak til arrangørerne for en vellykket faste-
lavnsfest.

Jette Lundsgaard

Fastelavnsfest blev en 
stor succes for alle

De nye beboere fra Rytterkær 3 var for første gang til fastelavnsfest på skolen.
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MINButik/NGP
Så er beslutningen taget, butikkens åbningstid:

Den første hele uge i hver måned 
Man dag- søndag kl. 10 - 16. - eller efter aftale.

Januar og februar lukket
Vi modtager gerne, efter aftale, mindre grupper

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

.
MIN Butik/NGP Shoppen 

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

Nyt fra vandværket
Vandværkets ordinære generalforsamling 
blev afholdt torsdag den 23. marts 2017 på 
Herringløse Skole A.m.b.a. Ud over besty-
relsen havde 11 medlemmer fundet vejen 
til generalforsamlingen, hvilket er rekord i 
min tid som formand. Det er dejligt og mo-
tiverende for bestyrelsen at se opbakning til 
bestyrelsens arbejde.
Der var en god stemning, men også kritiske 
spørgsmål. Jeg synes som formand, at det 
er godt, at der stilles spørgsmål ved besty-
relsens dispositioner og prioriteringer. Derved 
bliver vi holdt til ilden og undgår at blive ma-
gelige og selvhøjtidelige.
Bestyrelsen havde valgt at markere 110-års-
dagen for vandværkets stiftelse ved at ud-

skænke et glas god vin – eller to - til de frem-
mødte. Da det ikke er lykkedes for os selv at 
omdanne vores eget vand til vin, måtte vi gå 
til vinhandleren.
Referart fra generalforsamlingen vil snarest 
blive skrevet, godkendt af dirigenten.  Tak til 
Mogens, som dygtigt ledte os gennem gene-
ralforsamlingen.

Nye andelshavere på vej
Det er med stor glæde, at vi snart skal byde 
nye andelshavere velkommen i vandværket.
Rytterkær 8 og 21 ønsker at nedlægge deres 
egne vandboringer og få vand fra Herringløse 
vandværk. Derfor skal der etableres en for-
syningsledning til de to adresser.

Vi har besluttet at benytte SHT-vandteknik til 
opgaven da SHT kan skyde vandledningen 
under indkørsler og vejen. Derved minimerer 
vi de gener og ricisi, som en opgravning af 
vejen vil medføre.
Forsyningsledningen bliver på 500 meter og 
anslås at komme til at koste ca. 300.000 kr. 
Det forventes, at adresserne imellem Jønks-
vej og Rytterkær 8/21 i meget nær fremtid 
også bliver tilsluttet.

Samarbejde mellem 
Herringløse- og Hvedstrup vandværk
På vores seneste bestyrelsesmøde havde vi 
inviteret formanden for Hvedstrup vandværk, 
Uffe Gottschalk.
Uffe havde henvendt sig til os vedrørende et 
fremtidigt samarbejde omkring gensidig for-
syning af vandværkerne samt at Hvedstrup 
vandværk kan henvise til Herringløse vand-
værks driftsansvarlige.
Vi blev enige om at imødekomme Hvedstrup 
vandværk, så Hvedstrup i fremtiden kan hen-

vise til Finn Alm og Jeg, som er uddannede 
i vandværksdrift. Der udover vil vi se på, 
hvorledes en forbindelse mellem de to vand-
værker kan etableres.

Økonomi
Som jeg tidligere har jamret over, er der ind-
ført nye skærpede regnskabsregler for almen-
nyttige vandværker. Reglerne forbyder, at op-
spare midler til langsigtede investeringer.
Det er mig en glæde at meddele, at reglerne 
pr. 1. januar er ændret således, at vi kan op-
spare midler til øremærkede, langsigtede in-
vesteringer. Dette giver os bedre muligheder 
for at udøve rettidig omhu og sikre stabile 
priser og bidrag på vand.
Der er i øvrigt et nyt takstblad på vej, som 
tager højde for de udgifter, som pålægges 
vandværket ved etablering af forsyningsled-
ninger til kunder, som er placeret udenfor det 
etablerede forsyningsnet.

Mvh Lars Kim Thomsen
Formand
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Sidste sommer… sån’ cirka, aftalte vi i ni-
gruppen at vi ville undersøge om vi kunne 
”forære” byen en bænk. Inden jeg gik i gang 
med at finde priser, ville jeg lige prøve at 
høre kommunen, hvad de sagde til det. Jeg 
talte med en sød dame fra kommunen og vi 
aftalte at hun skulle komme til Herringløse, så 
vi sammen kunne finde et godt sted til vores 
bænk. De ville ovenikøbet også betale for 
den. 
Jeg foreslog et par steder hvor jeg vidste 
nogen havde ønsket sig en bænk, men kom-
munedamen ville gerne have den skulle være 
i nærheden af et busstoppested. Okay….. vi 
blev enige om den skulle stå i nærheden af 
stoppestedet ved skolen og på den venstre 
side når man går ud mod Hvedstrup, så man 
kunne sidde og se ud over marken.
Hun mente at den ville komme til foråret 2017, 
da vi på det tidspunkt gik efterår og vinter i 
møde. For ca. 14 dage siden blev jeg gjort 
opmærksom på den bænk der åbenbart har 
stået her siden januar måned. Men nu kom-

mer det komiske. Kommunens folk havde sat 
den på højre side når man har næsen mod 
Hvedstrup og den var vendt på den måde at 
benene ville pege ind mod krattet, MEN det 
allermest komiske var dog at den stod inde 
på den ANDEN side af træerne/buske, altså 
på ”bondens” grund. Hold nu op – hvad mon 
de har tænkt på dem der har sat den op, 
endda rigtig flot med fliser under. I kan tro 
kommunedamen fik sig et billigt grin, da jeg 
ringede til hende.
Nu har kommunen så været og flytte den 
igen, dog ikke til det aftalte sted, så jeg vil 
egentlig høre om I er tilfredse med placerin-
gen, for så bliver den stående. Måske kan de 
presses til at give os ’en mere, hvis vi ”truer” 
med at fortælle det vidt og bredt.               TS 

Historien om bænken Kom til åbent hus i Rytterkær 3
Roskilde Kommune inviterer alle beboere i Herringløse til åbent hus i Rytterkær 3. Invita-
tonen fra kommunens integratonsafdeling er her:
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

 
I Herringløse Tidende fra februar 2017 kunne 
vi læse et indlæg i Bjarnes Hjørne, om denne 
Bjarnes noget besynderlige beretning fra 
borgermødet om stier over land den 9. januar 
2017 – så besynderlig, at vi i første omgang 
blev i tvivl, om vi egentlig havde været til det 
samme møde.

Hvad blev der af pressetikken? 
Påstanden om at en unavngiven person 
skulle have udtalt at ”formanden havde et 
grimt fjæs” er direkte ukorrekt. Hvad motivet 
eller årsagen til Bjarnes ønske om, blandt 
andet, at delagtiggøre læserne i denne unu-
ancerede udlægning, kan vi kun gisne om. 
Det undrer os at bladet optog disse konflik-
toptrappende – ja, nærmest injurierende - 
insinuationer mod lodsejerne i sine spalter, 
uden hensyn til helt almindelig presseetik, 
som ellers tidligere har været praktiseret på 

bladets redaktion. 
 
Dialogen og frivilligheden der blegnede 
Fra vores stole forløb stimødet fint med 
oplysende indlæg fra diverse aktører. På op-
fordring af Landsbyrådets bestyrelse, havde 
lodsejerne også forberedt deres indlæg. Det 
havde de gjort grundigt og sagligt, og naturlig-
vis i tråd med deres virkelighed og syn på sa-
gen.
 Mange omkringboende lodsejeres modvilje 
mod at lægge jord til flere stier, er ingen-
lunde ny. De har nemlig ”vinket med vogn-
stængerne” i gennem flere år, herunder til 
generalforsamlingerne i både 2015 og 2016. 
 Nyt var det til gengæld, at Landsbyrådet helt 
bevidst har prikket til Roskilde Kommune 
vedr. mulighederne for at ekspropriere disse 
lodsejere. Derfor blegner Landsbyrådets 
vilje og evne til en såkaldt konstruktiv dialog, 
baseret på frivillige aftaler, og derfor kan lod-
sejernes behov for at trække en streg i sandet 
vel heller ikke undre nogen? 
Det er uklart om Landsbyrådets behandling af 
sagen, skyldes en ualmindelig klodset hånd-
tering af processen, en klapjagt på særligt ud-
valgte lodsejere, et udtalt ønske om at trumfe 
egen vilje igennem, eller noget helt 4. En ting 
er i hvert fald sikker: Nye stier over private 
jorde synes endnu længere væk end no-
gensinde før, og det til trods for endnu en pas-
sende, men desværre også tåkrummende, 
undskyldning fra Landsbyrådets bestyrelse 
på seneste borgermøde.
 
Ny sti og fugletårn 
Helt skudt til måls er stiprojekterne dog ikke, 
Der er nemlig fundet penge til renovering af 
broen ved den gamle, eksisterende marksti til 
Hove. Endnu mere spændende bliver projek-
tet om en helt ny sti og et fugletårn for enden 
af Skolegyden. 
Så mon ikke vi bare kunne glæde os over de 
mange fine muligheder vi allerede har - og 
måske får - for at komme ud og nyde den 
friske forårsluft?

Christine & Morten Nielsen
Herringløse Bygade 23

DEBAT: Svar til 
Bjarnes hjørne Fra Rita Nielsen i Ågerup har arkivet modta-

get en meget fin hedebodragt til en 5-7-årig 
dreng i Tågerup. Rita har syet dragten i 1987, 
og den har været båret nogle få gange i Gun-
dsølille Folkedanserforening. 
Ved stor imødekommenhed har Ni-gruppen 
doneret midler til indkøb af en mannequin, så 
”Jeppe”, som han nu er døbt, fremover holder 
vagt ved klunketidsmøblerne i arkivet.

Arkivet har tidligere fra Bodil Clausen mod-
taget forskelligt hedebotøj og en guldnakke, 
som altid kan fremvises på anmodning.

SØGES: Det vil være spændende, hvis vi i 
arkivet kan samle så mange billeder af Her-
ringløse af luftfotografen Sylvest Jensen, 
at de kan blive en hel beskrivelse af byen i 
1950-1960’erne. Bagved Jeppe hænger 2 
fine farvefotos fra ca. 1960.
   Christian

Åbningstider
Arkivets faste åbningstid i 2017 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
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Bjarnes hjørne
Så er jeg her igen!
Sad og bladrede i familieal-
bummerne forleden – det gør 
man jo af og til.
Billederne er sat sirligt i al-
bums, årstal for årstal, så 
dokumentationen er i orden. 

Flere tusinde billeder. (Jeg skal her takke 
fruen, for hendes ordenssans, for uden den 
havde min fortid, billedmæssigt, ligget i ren 
kaos).
Billeder fra ferier, fester, dagligdage, billeder 
fra dejlige Herringløse – glade mennesker, 
næsten altid godt vejr, ingen bulede biler eller 
ulykker. Som taget ud af Facebook i dag.

Jeg var kommet til 1991 i fotoalbummet – og 
det siger jeg jer, det havde liiige været noget 
til Facebook. Billed-KLENODIET fra 1991 
– der viser vores møde med Bill og Hillary – 
Clinton`erne!! 
Vi havde jo ikke Facebook den gang, så i 26 
år har vi mundtligt fortalt hele familien, alle 
vores venner og andre og nu også jer, om 
vores, tilfældige, møde med Bill og Hillary. Det 
er for fantastisk til at være sandt vil du sige. 
Jeg siger så, at jeg kan bevise det med et par 
billeder – og her er de.

Vi stødte tilfældigt på hinanden i en offentlig 
bygning i Washington D.C. (Nu har Trump 
købt den og lavet hotel). Jeg talte med Bill, 
mens konerne gik i tøjforretning og talte 

bøjler. De, altså Bill og Hillary, havde foto-
grafer med – vi havde ikke. Kort efter blev Bill 
i øvrigt præsident!

Og nej, jeg tror ikke mødet betød noget for 
Bills karriere, selv om han da fik et par gode 
oplysninger med på vejen, bl.a. at vores sund-
hedssystem var gratis. Men han har måske 
sagt det videre til Obama? Man kan jo aldrig 
vide.

Tænk hvis Facebook eksisterede dengang, 
så var billederne blevet delt tusinder af gange 
og vi var kommet i avisen og i fjernsynet  og 
jeg eller fruen havde måske oprettet en  blog, 
der handlede om et eller andet ligegyldigt.
Nå, jeg slutter her – jeg har lige hørt at Trump 
har udskilt et nyt sekret –   en handlekraftig 
mand man kan stole på, ham må jeg have en 
snak med næste gang jeg skal til USA.
Håber at hver eneste i vores dejlige landsby 
må få en god lang sommer.

Bjarne Leed

Bjarne med Bill og fruen med Hillary - fotos taget i 
1991 på turen til USA.

Hjerteorm hos hund er desværre blevet et 
større problem hos vores firbenede venner de 
seneste år. Her i vores område har jeg set en 
markant stigning i antallet af smittede hunde 
i år.
Hjerteorm er en lille orm, der smitter hunden 
via en lille snegl. Sneglen sidder på græs-
set, som hunden spiser her om foråret eller 
på nedfalden frugt eller pinde, som hunden 
gnaver i. Parasitten vandrer gennem tarm-
væggen og sætter sig i et af de store kar i 
hjertet, hvor de formerer sig. Æggene hostes 
derefter op, synkes, kvitteres med afførin-
gen som efterfølgende bliver spist af den lille 
snegl osv.osv. Man kan få mere information 
på hjemmesiden www.hjerteorm.dk.
Hvis hunden bliver smittet kan disse orm give 
anledning til hoste, nedstemthed, problemer 
med at få blodet til at størkne ved operation 
eller sår og slingerhed. Desuden kan der fore-
komme akut død ved massiv infektion.
Derfor anbefales det at få hunden screenet 
for hjerteorm en til to gang om året eventuelt 
i forbindelse med vaccination. Det er især un-
ghunde, jagthunde og hunde, der spiser hvad 
de nu finder, der er i højrisiko for at blive in-
ficeret. 
Screeningen kan laves enten som en lille 

blodprøvetest eller ved hjælp af afførings-
prøver opsamlet tre dage i træk. Fordelen ved 
afføringsprøver er, at man herigennem også 
kan opdage infektion med rævens lungeorm. 
Rævens lungeorm har dog ikke de samme 
fatale symptomer som hjerteormen. Begge 
prøver kan laves her i klinikken.

Det man kan selv kan gøre for at forhindre 
smitten i at brede sig, er at samle op efter sin 
hund HVER gang, især på vejen ned i Bøl-
lemosen, hvor der er mange der lufter hund. 

Lotte Kofod, dyrlæge

Dyrlægens klumme: 
Hjerteorm hos hund

Hjerteorm

Asfaltbelægningen på vejen mellem Hved-
strup og Herringløse er ikke for god.
Derfor har Landsbyrådet kontaktet Roskilde 
Kommunes afdeling for Veje og Grønne om-
råder.
Spørgsmålet fra Landsbyrådet lød:
“Det sidste stykke vej fra Hvedstrup og til Her-
ringløse kunne godt bruge noget nyt asfalt, er 
det med i jeres planer?”

Fra Roskilde Kommune kom der svar. Vejin-

geniør Anita Udholm Madsen skrev retur til 
Landsbyrådet:

“Vi er opmærksomme på, at en del af Hved-
strupvej også trænger til nyt slidlag. Dog er 
det således, at mange veje i kommunen er i 
samme eller ringere stand, og derfor har der 
inden for budgettet for 2017, ikke været mu-
lighed for at asfaltere vejstrækningen”.

brie

Asfalt på Hvedstrupvejen?
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Søndag den 14.maj fra kl. 10 og en times tid 
frem.
Ligesom sidste år inviterer vi på en kop kaffe 
og en snak om haven samt mulighed for at 
bytte planter.
Har du for mange tomatplanter, liljekonvaller 
eller andre planter, så tag dem med – måske 
kan du bytte dig til en spændende plante. Du 
kan også medbringe dit overskud af frø.
Har du spørgsmål til dette eller ideer til fremti-
dige arrangementer – så kontakt os.

De bedste hilsener og på gensyn
Helle og Birte

Helle Hansen  tlf: 20576208       
helleuldahlhansen@gmail.com
Birte Fromberg  tlf: 46769306       
birte.fromberg@icloud.com

Vær med: Plantebytning og 
havesnak ved gadekæret

Nyt fra HIF
Zumba
Vores dygtige instruktør Pia kan igen denne 
sæson tilbyde sved på panden og masser af 
godt humør til Zumba Fitness. Holdet er for 
alle, ligemeget alder, højde og drøjde. Så 
kom og vær med til en sjov og energisk times 
motion til fede latin rytmer. Du behøver ikke 
være øvet, hovedsagen er sved på panden og 
mange gode grin og hyggelige timer.
Det er hver onsdag kl. 19.30-20.30. Opstart d. 
9. August. Det koster kun 450,- for sæsonen.

Dynamic Yoga
Vi kan denne sæson også tilbyde Dynamic 
Yoga. Det er vores tidligere zumba instruktør 
Stineaja der vil hjælpe os til en smidig krop og 
ro i sindet.
Holdet er et nybegynderhold med udgang-
spunkt i enkle fysiske instruktioner der åb-
ner og integrerer hele kropppen mens ånd-
edrættets rytme sættes fri. Bevægelser og 
stillinger komponeres udfra kroppens skif-
tende behov og formåen. Øvelserne bliver du 
guidet igennem til dejligt og roligt musik så 
alle kan deltage, uanset om du er mand el-
ler kvinde, smidig eller ej, der tages hensyn 
til hver enkelt.
Ganske enkelt vil vi få en mere smidig krop, 

ro i sindet og en afstressende kobling mellem 
krop og sind. Det anbefales at have løst og 
behageligt tøj på.
Det er hver mandag kl. 18.30-19.45. Opstart 
d. 7. August. Det koster kun 450,- for hele sæ-
sonen. Min. 10 deltagere for at holdet bliver til 
noget;-) Der er dog begrænset antal pladser 
så “først til mølle”.
Hvis du er fristet af begge hold koster det kun 
750,- for hele sæsonen.

Badminton
Kom ned og hyg dig sammen med din ven el-
ler partner til en omgang badminton. Vi har 
mange ledige timer, som kan besættes. Har 
man ønske om, at spille i weekenden,  kan 
dette sagtens lade sig gøre, hvis man er flek-
sibel med hensyn til, at hallen evt. bliver udle-
jet til andet formål. Man vil naturligvis kunne 
få denne time erstattet på en hverdag i stedet.
Det koster kun 1200 kr. for en sæson. Kontakt 
Lisbeth Petersson på mail: brondbakken@os.dk
 
Motionsrummet
Man skulle ikke tro det, når det sner i slutnin-
gen af april, men snart kalder bl.a. strandsæ-
sonen og havearbejdet.
Skulle du have et ønske om at blive “fit for 
fight” til begge dele, så tilbyder HIF mu-
ligheden for netop det: meld dig ind i motion-
srummet og gør brug af vores fine udvalg af 
fitnessmaskiner, håndvægte, bænkpres, hul-
lahopringe, ribbe mm.
Vi er aktuelt ca 70 brugere men der er plads 
til flere. Prisen er 300,-/halvårligt for enkelt 
medlemsskab eller 600,-/halvårligt for hus-
standskontingent. Kontakt Sune (sunetj@hot-
mail.com eller tlf. 42242359) for at høre mere.

Hockey 
Har du lyst til at prøve kræfter med en ny sport 
– så kom og spil hockey med andre gode Her-
ringløse borger hver mandag kl. 20-22 i idræt-
shallen på skolen. Vi spiller hele året rundt, og 
du er velkommen til at prøve det af her op mod 
sommerferien. Ellers starter vi den ny sæson 
i august. Det årlige kontingent udgør kr. 450.  
For mere information kontakt Lars Feldstedt 
på 2338 0068 eller lsf@implement.dk
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En indfødt Herringløse-borger
tænker tilbage på sin barndom
Fortsat fra Tidende februar 2017

Vi skriver nu 1969 og tiden var kommet til at 
sige farvel til Herringløse skole for mit vedk-
ommende. Dengang hørte Herringløse under 
Hvedstrup-Fløng kommune, så de næste 5 
skoleår blev tilbragt på Fløng skole. 
De første år var den daglige skolebus fyldt til 
randen hver eneste skoledag, men det sid-
ste skoleår( kommunesammenlægningen 
i 1970 havde gjort, at vi nu hørte til Gundsø 
kommune) var vi kun fire tilbage, så vi blev 
transporteret i taxa hver dag, dvs. for mit 
vedkommende var det dog en sandhed med 
visse modifikationer. Jeg har altid interesseret 
mig for fremmede sprog, så i 2. real (en slags 
boglig afdeling af 9. klasse)stod den på valgfri 
latin og på valgfri fransk i 3. real. På Fløng 
skole havde vi en lærer til begge disse fag, 
der hed Aksel N. Bak. Denne hr. Bak var 

åbenbart et rigtigt morgenmenneske og så 
skal man jo heller ikke glemme, at det var 
valgfrie fag, så flere af undervisningstimerne 
lå kl. 7 om morgenen. Nu var mine forældre 
ikke af den slags, der trak på hjælp fra det of-
fentlig, så jeg måtte pænt af sted(på knallert) 
ligesom posten i al slags vejr. Men jeg kom da 
igennem det.
Efter bestået realeksamen på Fløng skole kom 
jeg på Roskilde Amtsgymnasium(Roskilde 
Gymnasium i dag), da jeg havde valgt russisk 
i stedet for fransk( der var den igen den med 
interesse for fremmede sprog). Dengang var 
jeg rigtig god til russisk men jeg har desværre 
ikke fået dyrket det  sidenhen. I 1977 lykkedes 
det så at få en nysproglig studentereksamen.
Nok  om min skolegang  og tilbage til livet i 
Herringløse. Nu er jeg jo fra en tid, hvor hverk-
en PC eller mobiltelefon havde gjort sit indtog 
og fjernsynsudvalget var DR 1 og Svensk TV 
1 i sort-hvid.
Så tænker I nok, hvad fik du dog tiden til at gå 
med ud over lektier og hjemlige pligter. 
Jo det skal jeg såmænd fortælle jer. I mine 
første år var jeg meget med på gårdejer Knud 
Larsens traktor (Han ejede Lindegården og 
var gift med min mors moster). Jeg har til-
bragt utallige timer sammen med ham på 
hans marker (de marker der ligger ud af Sten-
lykkevej). I løbet af vinteren  1966  tog Knud 
Larsen sit sidste åndedrag efter sygdom, så 
det var slut med turene på traktoren.
Jeg mener, at jeg var begyndt at spille fod-
bold i Herringløse IF dengang. Jeg kan huske 
at jeg en dag som en pludselig indskydelse 
sagde til min mor, at jeg gerne ville gå til fod-
bold. Som sagt så gjort. 
Det vil sige, at det vist mere rigtig at sige , 
at jeg kiggede fodbold. Men pludselig en dag 
oprandt min første kamp. 
Vi spillede mod Ledøje hos dem og tabte 
0-8. Men stolt kom jeg hjem og fortalte, at jeg 
havde scoret et mål!Dette mål blev min mor 
på mystisk vis ved med at minde mig om rest-

en af hendes levetid.
I min barndom var 7-mands fodbold endnu 
ikke opfundet, så den stod på 11.mands fod-
bold. Hvordan får man dog samlet et lovligt 
hold til 11-mands fodbold. Det kunne man hel-
ler ikke, så vi stillede ulovligt op med nogle 
der var alt for gamle og andre der var alt for 
unge. Nogle gange lykkedes det os ligefrem 
at vinde en kamp.
Et år syntes bestyrelsen dog, at vi skulle 
prøve at stille op med lovligt hold, så der var 
blevet tilmeldt et drengehold(13-14 år). Da 
forårssæsonen var slut(jeg tror, at vi spillede 
9 kampe) havde vi scoret 2 mål mens mod-
standerne ”kun” havde scoret 102. Prøv at 
gætte, hvem der agerede målmand?
Det er vist ikke nødvendigt at tilføje, at i 
efteråret stillede vi igen op som et ulovligt 
lilleputhold.
Da jeg skiftede til Fløng skole sagde jeg farvel 
til Herringløse IF  for at spille sammen med 
kammeraterne fra Fløng, for dog at vende til-
bage til HIF senere, dem der kender mig kan 
skrive under på, at jeg har brugt utallige timer 
både på banerne såvel som uden for disse i 
HIF’s regi.
Med hensyn til den øvrige leg kan jeg huske, 
at det ikke betød så meget om legekammer-
aten eller legekammeraterne var yngre eller 
ældre. Det var selvfølgelig sjovest, hvis de 
var ældre, så der var nogle at se op til. På 
grund af manglende PC’er og mobiltelefoner, 
I-Pads m.v. foregik legen dengang ved fysisk 
og socialt samvær på forskellig måde, men da 
min hovedinteresse altid har ligget i sportens 
verden  og det endda meget dybt er der ikke 
så mange enkeltheder, jeg kan huske fra den 
øvrige leg dengang. Jeg kan dog huske, at 
Herringløse også lagde plads til et ishus på 
pladsen, hvor man  kan køre om til bagind-
gangen af Kirstens kræmmermarked.  Jeg 
kan ikke huske, hvor længe ishuset lå der, 
men med det befolkningsunderlag og deres 
købekraft(her tænkes især på skolebørnene) 
kan det ikke have været særligt længe.
I 1975 havde Bent Hansen og Willy Sørensen 
fundet ud, at der manglede et samlingssted 
for de unge i byen, til min egen overraskelse 

fik de også overtalt min fader, John, til at delt-
age. I parentes bemærket så har de alle 3 for-
ladt denne jord. Resultatet blev, at sodavan-
dsdiskoteket DISCO ’75 (med Bente og Willys 
Kim og undertegnede som DJ’s)blev stiftet. I 
starten var der åbent hver fredag, hvor byen 
unge mødtes med deres skolekammerater fra 
dels Margretheskolen og dels Lindebjergsko-
len, da byens unge nu var delt på disse to 
skoler. Vi betragtede det som en stor sejr, at 
vi kunne samle så mange unge over soda-
vand, men efterhånden som tiden gik blev der 
desværre mere og mere ballade og engang i 
foråret 1979 holdt vi det sidste diskotek.
Som et lille sidespring kan jeg lige nævne, 
at i løbet af min opvækst har vores dejlige 
landsby huset flere berømtheder såsom Keld 
Markuslund (måske allermest kendt for sin 
rolle som Tummelumsen i ”Livsens ondskab, 
som først i 1970’erne lagde Danmark øde i 
stil med Matador, da serien blev vist i TV over 
hele 6 afsnit, men vi hade jo også kun en ka-
nal. Skuespillerne Birgitte Federspiel og Jens 
Østerholm. Man kan vel næsten sige, at Sko-
legyden burde skifte navn til skuespillergade, 
da de alle boede der. Ude på Vadvej boede 
skuespilleren Lotte Tarp og forfatteren Henrik 
Stangerup.
Lige meget, hvor meget jeg forsøger at 
komme i tanke om mere fra dengang, så vil 
det ikke lykkes, så det må være på tide at 
slutte denne artikel. Erik Sjöbeck

Keld Markuslund (måske allermest kendt for sin 
rolle som Tummelumsen i ”Livsens ondskab”) 
boede i Skolegyden 4.



Herringløse Tidende Herringløse Tidende

Side 22- Maj 2017 Side 23- Maj 2017

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
Fungerende formand:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
L.rahbeck@mail.dk

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

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

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

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

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

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

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

Susanne Jensen
Korskær 9
20767169
korskaer9@hotmail.com

Regitse Brun
Korskær 8
40919099
regitsebrun@hotmail.com

Herringløse
Vandværk
Formand:
Lars Kim Thomsen
Herringløse Bygade 4B
46 76 87 98
larskim3171@gmail.com

Kasserer
Leif Hansen
Muldhøjvej 6
46 76 91 61
hansen.herringlose@hotmail.com

A.M.B.A.
Formand:
Leo Holm
Herringløse Bygade 36
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.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

Landsbyrådet var i februar inviteret til møde 
med det nystiftede Landsbyråd i Ågerup. 
Landsbyrådet i Gundsømagle deltog også.
Vi oplyste, at det var vigtigt, at vi primært ar-
bejder for de områder vi bo i, hvilket alle var 
enige om.
Der hvor vi kan samarbejde er primært om 
stier i naturen, cykelstier og veje.
Ågerup Landsbyråd har et ønske om en 
cykelsti langs Slæggerupvej, et projekt som 
giver god mening for os i Herringløse, hvis 
den kunne føres til Herringløse.
Vi har aftalt at vi 1-2 gange om året mødes og 
taler om udvikling i vores lokal områder. 

Landsbyrådet, Anders Gøricke

Samarbejde 
med Ågerup
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