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Aktivitetskalender 
7/2: Fastelavnsfest kl. 10 på skolen
1/3: Gertruds Kaffesalon kl. 19,30 på Rytterkær 2
2/4: Herringløse løber kl. 10 ved gadekæret
5/4: Gertruds Kaffesalon kl. 19,30 på Rytterkær 2
8/4: Vinsmagning på skolen (se kasserne for info)
12/4: Generalforsamling i Herringløse Landsbyråd   
kl. 19 på skolen
3/5: Gertruds Kaffesalon kl. 19,30 på Rytterkær 2
22/5: Plantedag kl. 10 ved gadekæret
29/5: Loppemarked kl. 9,30 ved gadekæret

Herringløse løber, går eller cykler lørdag d. 
2/4 kl 10.00 ved det vestre gadekær.
Det er muligt at vælge distance på dagen, 
men tilmelding nødvendig, da arrangementet 
ikke afholdes ved under 10 tilmeldte.
Tilmelding til Lotte på 29790609 senest fred-
ag d. 1/4.
Herringløse Dyreklinik sponsorerer igen vand 
og æbler ved målstregen.

Venlige hilsner
Lotte Kofod

Herringløse 
løber - går 
eller cykler
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Landsbyrådet har kontaktet Roskilde kom-
mune og ønsket en dialog og hjælp til at 
forbedre vandmilijøet i det vestlige og østlige 
gadekær. 
Roskilde kommune ved Camillie og jeg 
mødtes ved det vestlige gadekær. Det blev 
beslutttet, at kommunen ville få nogle folk ud 
at plukke al den siv, der i gadekæret. Næste 
år vil de ”give os lov” til en oprensning af 
gadekæret, og formentlig binde nogle penge 
efter det.
Det østlige gadekær vil ligeledes blive ”pluk-
ket” for siv. Vi talte om et indretningsplan for 
gadekæret, så det blev mere venligt at se 
på, og måske kunne være mere rekreativt. 
Dette er i øvrigt et ønske fra borgerne om-
kring gadekæret. Kommunen vil komme med 
et forslag, og så kan vi indkalde til et borger-
møde, hvor ideen kan drøftes.
Desuden vil kommunen kikke på det gennem-
løb, som skulle være mellem gadekærene. 
Endnu engang skal vi opfordre borgerne til 

ikke at fodre ænderne. 

Landsbyrådet har ansøgt kommunen om 
lov til at regulere bestanden af ænder i det 
vestlige gadekær. Med andre ord at skyde 
nogle af dem. 
Kommunen mener at antallet af ænder er 
alt for højt, hvilket skyldes at de bliver fodret 
hele tiden. Vi har gentagne gange forsøgt 
at få især en familie til stoppe fodringen af 
ænderne, men det er ikke lykkes. Kommunen 
ønsker, at al fodring stopper, ellers vil der ikke 
være noget formål med en oprensning. 
Derfor har vi nu ansøgt om denne mulighed 
for regulering. Hvis vi får et ja, bliver alle 
regler jfr. jagtloven overholdt, og det bliver 
folk med jagttegn, som kan udføre det.
Landbyrådet vil derfor gerne have tilsagn for 
jægere i Herringløse til denne opgave. 
Hvis der indvendinger mod dette, kan man 
skrive til undertegnede. 

Landsbyrådet Anders Gøricke

Nyt fra Landsbyrådet



Herringløse Tidende

Side 4- Februar 2016

Landsbyrådets forslag til gen-
eralforsamling 2016

Vedtægter
På GF 2015 blev der stillet forslag om, at der 
i vedtægterne bør indskrives krav om refer-
ater fra bestyrelsesmøder og offentliggørelse 
af disse. Forslaget var ikke modtaget rettidigt, 
men da Landsbyrådet lovede at medtage for-
slaget til GF 2016 genfremsættes forslaget, 
således at det indgår som ændringsforslag 
til vedtægterne for Herringløse Landsbyråd 
§ 16.
 Der er i ændringsforslaget alene tale om en 
udvidelse af §’en. Det foreslås, at der indføres 
et stk. 4 med følgende ordlyd:
§16 stk. 4: Bestyrelsen forpligter sig til at der 
føres referat fra bestyrelsesmøder, samt til at 
referaterne offentliggøres på HH-Portalen.

Efter en ændring vil § 16 se således ud:

§16: 
Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
 1 formand, 1 kasserer og 3 ordinære 
medlemmer samt 2 suppleanter.
 Formanden samt 1 medlem vælges 
på generalforsamlingen i ulige år for 2 ad 
gangen.
 Kassereren samt 2 medlemmer 
vælges på generalforsamlingen i lige år for 
2 år ad gangen.
 Suppleanter vælges for 1 år.
 Hertil vælges 1 revisor udenfor 
bestyrelsen.
Stk. 2 Suppleanterne kan deltage uden 
stemmeret i bestyrelsesmøderne og sup-
pleanterne kan deltage aktivt i besty-
relsesarbejdet.
Stk. 3 På førstkommende møde i bestyrels-
en, som datosættes umiddelbart efter gen-
eralforsamlingen, konstituerer bestyrelsen 
sig selv.
Stk. 4 Bestyrelsen forpligter sig til at føre 

referat fra bestyrelsesmøder, samt til at ref-
eraterne offentliggøres på HH-Portalen. 

 
Motivation: Tilføjelsen af stk 4. vil sikre borger-
ne gennemsigtighed af bestyrelsens arbejde.

Stier
På GF 2015 blev der i formandens beret-
ning fremlagt planer for LBR’s arbejde i kom-
mende år, hvoraf det fremgik at LBR bl.a. vil 
arbejde for stier i lokalområdet i samarbejde 
med Roskilde kommune og lodsejere. Dette 
blev bakket op af generalforsamlingen.
Samtidig blev et forslag fra Martin Poulsen 
med ordlyden: ”Arbejdet med at etablere stier 
ud over privat grund stoppes med øjeblikkelig 
virkning, med mindre lodsejerne siger ok til 
forslaget.”
Da ovenstående er modstridende ønsker 
LBR afklaring på spørgsmålet og fremsætter 
følgende forslag til GF 2016:

LBR fortsætter arbejdet for stier i lokalom-
rådet i samråd og samarbejde med Roskil-
de Kommune og berørte lodsejere. 

Det er her vigtigt at understrege, at LBR øn-
sker bredt samarbejde til gavn for alle og øn-
sker således ikke at presse noget ned over 
hovedet på den enkelte lodsejer. Nøgleordet 
er SAMARBEJDE. Nye stier kan derfor først 
blive aktuelle, når nærmere aftale er indgået 
med berørte lodsejere. 
Såfremt forslaget vedtages forpligter LBR 
sig til snarest at indkalde til borgermøde om 
emnet, jf. reglerne i gældende vedtægter. 

Motivation: Roskilde kommune og Landsby-
rådet har et overordnet ønske om at vi får flere 
stier ud i naturen. Vi mener at den smukke 
natur vi har, skal opleves så bredt som muligt.
Da der er mange følelser i det, vil Landbyrå-
det forsøge at skabe en så bred debat som 
muligt om dette. 
Vedtages forslaget, som vi håber på, vil der på 

Nyt fra Landsbyrådet
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Herringløse Landsbyråd til afhold-
ele tirsdsag den 12. april 2016 kl. 19,00 på Herringløse skole

Dagsorden:
• Valg af dirigent 
• Valg af referent og stemmetællere  
• Formandens beretning  
• Kassererens beretning og godkendelse af regnskab  
• Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 
• Indkomne forslag.  (Se følgende sider).

Valg:   
• Valg af kasserer.  
• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  
• Valg af 2 suppleanter . 
• Valg af revisor. 
• Eventuelt  

Generalforsamling 

borgermødet, Landsbyrådet forpligter sig til at 
afholde, er det hensigten at følgende deltager 
med repræsentanter: Spor.dk, Roskilde kom-
mune, Dansk Jægerforbund og Landbrugsor-
ganisationen GEFION, for at belyse emnet 
bredest muligt. På naturstyrelsen.dk kan der 
også læses om regler og rettigheder omkring 
stier.
Når vi har haft denne debat håber Landsby-
rådet, at vi I fællesskab og med respekt for 
hinanden, kan få en fælles oplevelse af na-
turen.

Går du med en lille politiker i maven og 
masser ideer til hvordan vores lille landsby 
kan blive endnu bedre at bo i, og har du mod 
på at lægge arm med vores kommunalpoli-
tikere for at få Herringløse på landkortet, så 
er det måske noget for dig at komme i Lands-
byrådet.
Vi mødes typisk en gang om måneden til 
rundbordssnak om de ting der er på dagsor-
denen og her uddelegeres opgaverne. Ved 
afholdelse af arrangementer mødes vi ca. en 
gang ekstra i den forbindelse.
Hvis det er noget for dig at stille op til valg på 
den kommende general forsamling, så ring til 
Lotte,29790609, så dit kandidatur kan blive 
skrevet op.

Kandidater til 
bestyrelsen 
for Landsbyrådet
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Ordensregler	for	brug	af	bålhytten.	

Hytten	er	for	alle	og	kan	derfor	ikke	reserveres	til	private	formål.	

	

Det	er	god	stil	at:		

Rydde	op	efter	sig	og	smide	affald	i	skraldespanden.	

Kun	at	have	ild	i	bålstedet.	

Ikke	at	skrive/tegne/ridse	på	hytten	eller	bænke.	

Ikke	at	drikke	alkohol	eller	indtage	euforiserende	stoffer.	

Ikke	at	hoppe	hen	over	bålstedet	eller	løfte	risten	væk	fra	bålstedet.	

At	bruge	sin	sunde	fornuft	i	omgang	med	ild.	

At	respekterer	andre	og	passe	på	hytten.	Den	er	til	os	alle.	

	

	

Hvis	spørgsmål	og	forslag	til	forbedringer	kan	Lotte	kontaktes	på	29790609	
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Nedrivning
Jord & Beton 
Anlæg 
Brolægning 
Vedligeholdelse
Faskiner & Dræn

mads@mllarsen.dk

Nu er det snart ved at være årstid for anven-
delse af de unges bålhytte og dermed også 
for at få reglerne for dens anvendelse ridset 
op. Reglerne vil blive hængt op i hytten, men 
kommer også her - for god ordens skyld (se 
side 6).
Landsbyrådet sørger for, at der er brænde til 
afbenyttelse. 
Der vil inden for den næste måned blive 

Snart er det 
bålhyttetid

Ni-gruppen har tidligere haft stor succes med ølsmag-
ning.  Efter det fine arrangement med rigtig mange 
fremmødte, blev der talt om at lave en vinsmagning.  
Den kommer nu!
Ni-gruppen inviterer til vinsmagning på Herringløse 
skole den 8. april kl. 19. Program følger.
Prisen er ikke helt på plads endnu, men vil være ca. 
200 kr. Med i prisen bliver en let anretning. 
Tilmelding til Tine Svitzer på tlf: 26151478.  
SENEST 25. marts. 
Se i kasserne for nærmere information.

opsat en skraldespand, der kommer et par 
borde/bænke sæt, samt en rist til bålpladsen, 
således det er muligt at grille en pølse eller en 
bøf...!  Lotte

Kom til vinsmagning
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Nissebanden holdt liv i 
byens gode juletradition
Der var flot fremmøde til juletræstændin-
gen, som traditioinen tro  fandt sted ved det 
vestlige gadekær. 
Denne gang 29. november.
Herringløse Nissebande sørgede for, at det 
flotte arrangement klappede. 
Der blev serveret varm gløgg, æbleskiver, ca-
cao og juleøller. 
Så der var noget for enhver smag og noget at 
varme fingrene på, mens man fik sig en snak 
med nabo eller genbo.
Julemanden kom kørende i Martin Poulsens 
terrængående bil, og rygter vil vide, at dette 
års Santa i det daglige går under navnet 
Joachim Sørensen. I hvert fald sørgede han 
for forrygende julemandsstemning og godte-
poser til børnene.
Juletræet blev tændt, og Klara Kofod Lau-

ridsen sang så smukt - stående på et par 
ølkasser, så alle kunne se og høre!
Der blev danset om træet, spillet og hygget.
Tak til Nissebanden for at holde liv i den dej-
lige juletradition. Og tak til Jørn Bubandt, der 
har taget billederne her.  red
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Julen med al dens travlhed og hygge er over-
stået. Vi er kommet vel ind i det nye år og 
børnene er klar til de nye ting vi skal opleve.
I skrivende stund ligger der en masse sne 
ude på legepladsen og den har vi nydt. Der er 
blevet kælket, lavet snemænd og leget sne-
boldkamp. 
I tråd med resten af Danmark, har vi i børne-
haven i  januar måned om sundhed. Vi har 
lavet sunde is, juice, klippet i blade og mo-
tioneret. 
På en enkelt lille væg, har vi hængt de usun-
de ting op, men det sunde fylder det meste 
af stuen.
Fra februar vil børnenes egne billeder af frugt 
og grønt, hænge i motionsrummet, så andre 
også har mulighed for at beundre deres flotte 
kunst.
I starten af februar bliver huset fyldt med alt 
andet end børn – ninjaer, turles, prinsesser 

og hvad der ellers dukker op, når det er faste-
lavnstid.
Når vi igen får huset fuld af vores dejlige børn 
sætter vi fokus på det at være en god ven. 
I vuggestuen har de også om sundhed. 
De knokler ovre i salen en gang om ugen og 
ellers har de klippet, leget med kartoffelmel, 
været ude på legepladsen og snakket lidt 
med de større børn om sund mad.
Efter vinterferien vil vuggestuen begynde at 
koncentrere sig om forår og påske.  
De skal klippe og lime, kigge i bøger om krible 
krable dyr og når vejret bliver til det, skal de 
ud og finde disse dyr og studere dem.
Det var ordene for denne gang. 
Vi håber, I får tid til at kigge forbi motionsrum-
met –og tag endelig en ven med.

Hilsen børn 
og voksne 

i Storkereden

Livets gang i Storkereden
Julen med al dens travlhed og hygge er overstået i Storkereden. Der blev naturligvis tid til et Lucia-optog. 
Nu nærmer vinterferien sig, og så skal børnene koncentrere sig om forår og påske.
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MIN BUTIK                

Kunsthåndværk og gaveartikler
Som nævnt i sidste annonce holder jeg ophørsudsalg

af butiksvarer i MARTS og APRIL.

Varer der ikke i forvejen er nedsat sælges med - 50%.

Fremover vil jeg koncentrere mig om, at “lave penge” så vi kan gi` flere landsbyer i 
Gambia rent drikkevand med en vandboring.

Vil i butikken producere og sælge egne produkter i sy/strik.
Ellis` smykke produkter.

Sælge hjembragte træ- og batikvarer fra Gambia
Afholde loppemarked 25. og 26. juni. samt

ta` på diverse markeder.

I næste nummer, oplysning om den begrænsede åbningstid fremover.   

Alt til fuglene, har vil uændret

Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø. Åben fre-lør- og søndag 10 - 17
www.min-gaardbutik.dk - minbutik@c.dk

Børnehuset Storkereden har arbejdet med 
sundhed som emne. 
Børnene har hver især i den forbindelse teg-
net og malet frugt og grønt og spurgt HIF, om 
de flotte frembringelser kan hænge til pynt i 
vores motionsrum på skolen fra starten af feb-
ruar 2016.
 
HIF synes, at forslaget giver rigtig god men-
ing, og vi er meget glade for at kunne bidrage 
til at sætte yderligere fokus på kost, motion 
og sundhed samt ikke mindst at hjælpe byens 
små børn med at få vist, hvad de har arbejdet 

koncentreret med i børnehaven.
Vi opfordrer motionsrummets brugere til at 
invitere en ny, potentiel bruger med derned 
og beundre kunsten samt få et indtryk af, 
hvad motionsrummet tilbyder - herefter er 
man velkommen til at kontakte Sune (tlf. 
42242359) mhp. at blive meldt ind og få sin 
egen nøgle.
 
Tak til Storkereden for henvendelsen og for 
de mange fine tegninger!

Mvh.
Sune

Tak til Storkereden for 
de mange fine tegninger
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Ordinær generalforsamling i vandværket.
Så er det ved at være tid til den ordinære gen-
eralforsamling i Herringløse vandværk.
Generalforsamlingen afholdes den 17. marts  
2016 på skolen A.m.b.a.
Vi håber at mange vil møde op og høre om 
vandværkets drift og udfordre bestyrelsen.
Forslag til behandling på generalforsamlin-
gen skal være bestyrelsen i hænde senest 
15. februar og kan afleveres til formanden 
Lars Kim Thomsen, Herringløse bygade 4.

Bestyrelsesmedlem søges.
Posten som suppleant til bestyrelsen for Her-
ringløse vandværk blev ikke besat sidste år 
ved generalforsamlingen.
Det er bydende nødvendigt, at vi for frisk 
blod til bestyrelsen, navnlig set i lyset af, at 
et bestyrelsesmedlem har bebudet sin afgang 
ved generalforsamlingen 2017.  Det er gan-
ske simpelt ikke muligt at drive et almennyt-
tigt forbrugerejet vandværk uden en aktiv og 
fuldtallig bestyrelse.
Så – hvis du interesserer dig for vandforsyn-
ing er her en fantastisk mulighed for at blive 
kompetanceudviklet og få indflydelse på  en 
fremtidige vandforsyning i Herringløse.
I værste tilfælde, må bestyrelsen give op og 
overlade driften af vandværket til Roskilde 
forsyning, og det vil være en skam.

Lars K. Thomsen
formand

Et forsinket tak
Vi havde egentligt skrevet et indlæg til tidende 
som udkom tidligere. Indlægget kom des-
værre ikke med.
Bestyrelsen for Herringløse vandværk vil 
gerne takke Landsbyrådet for den store ære 
og skylderklab, da vi blev hyldet som byen il-
dsjæle 2015. Det er vi meget stolte af – Tak.

Lars K. Thomsen
formand

Planer for vandværket 2016
Den nuværende bestyrelse for vandværket 
har udarbejdet en kortsigtet investeringsplan 
for de kommende 4 år.
Blandt projekterne er følgende projekter plan-
lagt til umiddelbar iværksættelse:
Udbygning af styring, regulering og overvågn-
ing af vandværkets drift.
Kortlægning af byens vandforsynngsnet.
Iværksættelse af den udvidede miljøzone om-
kring boringen.
Iværksættelse af konstant aflæsning og over-
vågning af afregningsmålere.
Her ud over planlægges det, at renovere bor-
ingen og råvandsledningen  i løbet af 2016. 
Dette vil betyde at der skal iværksætte en al-
ternativ vandforsyning. 
Vi vil informere om dette, så snart vi har fun-
det en entreprenør.

Lars K. Thomsen
formand

Generalforsamling og nyt 
fra Herringløse vandværk
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Landsbyrådet har modtaget flere ønsker om 
et mindre juletræ.
Vi har plan om at fjerne det gamle og sætte et 
mindre træ, dog af en vis størrelse. Omkost-
ningen til det bliver 5000 kr. Vi vil tage det op 
på GF, og håber at flere af vores foreninger vil 
deltage i det økonomiske.
Hvis der er indsigelser mod dette kan under-
tegnede kontaktes.

Landsbyrådet 
Anders Gøricke

Planer om 
et mindre 
juletræ

Det gamle juletræ ved det vestre gadekær er blevet 
meget stort, og Landsbyrådet vil købe et nyt og min-
dre.  Foto: Jørn Bubandt
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Traditionen tro havde Ni-gruppen indbudt til 
Nytårsjazz med Cornet-Oles New Orleans 
Jazzband søndag den 31.januar i Herringløse 
skole.
Det blev en forrygende, festlig eftermiddag for 
de 60 personer, der fyldte den pyntede gym-
nastiksal godt op.
Cornet–Ole og hans fem dygtige ”drenge” 
spillede og sang kendte som ukendte jazz-
numre, og blev belønnet med masser af klap-

salver fra det veloplagte publikum. Efter nogle 
numre var der pause, hvor der blev serveret 
lækkert smørrebrød,  og  i en efterfølgende 
pause blev der serveret kaffe og småkager.
Eftermiddagen sluttede med fællessang af 
Herringløse sangen og “Auld Lang Syne” (på 
dansk: Sku´ gammelt venskab ).
Tak til Ole og ”drengene” som gav os alle en 
dejlig eftermiddag. 
 Birte Fromberg

Swingende 
søndagsskole

Rytmerne fik Tine og Poul Erik op af stolene.

Tak til Ni-gruppen for jeres flotte arrangement.

Cornet-Ole og hans drenge var på toppen!
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

Roskilde Kommunes tilskudsordning til en-
ergirenoveringer af ejer- og andelsboliger, er 
blevet udvidet til nu også at støtte projekter 
indenfor kommunens fjernvarmeområder. 
Dette kunne fx være isolering af boligens 
klimaskærm, installation af solceller, varme-
pumper såvel som fjernvarmeinstallationer.
Roskilde Kommune  giver 25 % i tilskud til en-
ergirenoveringer (maksimalt et tilskudsbeløb 
på 15.000 kr.). 
Så sidder du i et hus med dårlig isolering, 
utætte vindue- og dørpartier, eller går du med 
tanken om at skifte varmekilden i din bolig ud 
med en mere effektiv eller klimavenlig type, 
så vil Roskilde Kommune gerne hjælpe dig på 
vej. Du kan læse mere omkring hvordan du 
søger denne pulje på Roskilde.dk/energireno-
veringer.
Rasmus Gade Midtiby, Roskilde Kommune

Tilskud til 
energirenoveringer
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A.m.b.a.s nyrenoverede mødelokale og arkiv 
åbnede i december, og arkivet er nu parat til 
at være rammen om en snak om før og nu for 
nysgerrige herringløsere. 
Kom ind og se, hvad der bydes på, og hvis 
du har lyst til at være med til at udvikle og 

passe på vores eget lokale arkiv, skal du 
være meget velkommen. 
I øjeblikket vil Christian Sørensen (email: 
csalexander@live.dk og tel: 46769166) nor-
malt holde arkivet åbent torsdage 17-19, men 
når vi bliver flere, der slutter op om sagen, kan 
vi sikkert også have andre faste åbningstider.
 
Som det er nu, kan I kontakte Christian for en 
aftale om at mødes på arkivet.
Vi vil meget gerne tage imod gamle fotos og 
dokumenter, så vi kan opbygge en samling 
om det gamle Herringløse. 

Allerede nu har vi en meget stor samling kop-
ier af avis- og tidsskriftartikler om personer, 
ejendomme og begivenheder i hele Gund-
søområdet, men vi savner gamle fotos og 
billeder. 
Materialet kan deponeres mod kvittering eller 
lånes til arkivet til kopiering – og naturligvis vil 
vi gerne have navne og eventuelle historier 
om billederne med.

Herringløse lokalhistoriske 
arkiv åbent for borgerne

Herringløse Lokalhistoriske Arkiv
Guldnakke fra Herringløse ca. 1800 deponeret af 
Bodil og Mogens Clausen, der desuden har depo-
neret forskelligt hedebotøj.
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Arkivet har 2 store bogsamlinger, der kan 
lånes fra: ca. 175 bind Storm P. og ca. 125 
bind H.C. Andersen.
Doktor P.F. Lassen købte ”på bog” hos køb-

mand C.V. 
Christensen, og 
arkivet kan vise 
Lassens kontra-
bøger fra 1935 
og 1942. 
Det er meget in-
teressant at stu-

dere pris- og forbrugsudviklingen før og efter 
krigsudbruddet.
Arkivet ligger i det ”gamle motionsrum”: gå 
forbi børnehaven og frem til den hvide dør i 
sidebygningen – og så op på 1. sal. Planen 
er at opsætte en ringeklokke fra fordøren til 
arkivet, da denne dør kan være låst af hensyn 
til beboerne i lejligheden, der også ligger på 
1. sal.

Amba

Bjarne Larsen har doneret flagdugen og fanespid-
sen fra Hvedstrup Sogns Sygeforening 1893. Vi 
søger en fanestang!

Korskærgaard, luftfoto af Sylvest Jensen. Vi vil ger-
ne have alle hans billeder fra Herringløse.
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”Så er jeg her igen!
Under tagskægget og med frosne fingre, tog 
jeg de lyskæder ned, som havde glædet os i 
julemåneden – ca. 40 meter lange er de, sat 
op rundt om huset. 
Det er egentlig fjollet, tænkte jeg, for jeg 
havde lige hængt dem op – og tænkte på, om 
jeg skulle lade dem hænge til næste jul, blot 
uden at tænde lyset, for de skulle jo alligevel 
snart op igen.
At tiden GÅR, vil jeg have lov til at bestride på 
det kraftigste. 
Det sagde min mormor hjemme i hendes 
stue, da det store ur på væggen sagde tik, 
tak, tik, tak, og slog sine timeslag – så sagde 
hun: ”Tiden GÅR, klokken slår”.

Mange år senere sagde vi: 
”Tiden er LØBET fra mig” - det 
var f.eks. når vi skulle skynde 
os til toget eller ikke komme for 
sent i biografen
Endnu senere, det er ikke så 
lang tid siden, fyldte jeg 50. Jeg 

husker det, som var det her forleden.
Hver detalje husker jeg, det var en uforglem-
melig dag – et ægte ”surprise-party”.
For nyligt fyldte jeg pludselig 70. Jeg kunne 
ikke fatte det!
Jeg måtte have fat i dåbsattesten, det kunne 
jo være en fejl – havde kordegnen lavet en 
skrivefejl eller måske været lidt beruset, da 
hans skrev attesten?
Men desværre – ingen fejl.
Ovennævnte bekræfter mig i, at tiden hverk-
en går eller løber, men den FARER AFSTED 
med svimlende hastighed.
Da tiden altså er faret afsted, må jeg have lidt 
hjælp fra læsere af ”hjørnet” på min alder og 
gerne ældre: 
Har I det på samme måde som mig eller står 
jeg alene med følelsen af, at tiden farer af-
sted?
Hvis I IKKE skriver til mig, bekræfter det mig i, 
at jeg ikke står alene med denne følelse.
Og til de yngre vil jeg sige: Hvis I synes tiden 
går hurtigt for jer nu, så bare vent......
At jeg passerede de 70, fik mig til at tænke på, 
at fornemmelsen af tid, er noget der ændrer 
sig med årene, så hvis der er en fysiker eller 
en neuropsykolog der læser dette, vil jeg godt 
bede om et svar på dette fænomen.
Nå, jeg må have plæneklipperen til repara-
tion, så jeg kan klippe græsplænen før den 
bliver for lang -håret.
Og så vil jeg købe et udendørs vægur der 
siger tik, tak, tik, tak og slår timeslag – og 
hænge det op på terrassen og nyde en 
laaaang sommer, hvor tiden kun GÅR, - for 
sommer i vores dejlige landsby er bare noget 
af det bedste der findes.
Derefter skal lyskæderne så sættes op igen.
Vi læses snart ved.

Bjarne Leed
bd.leed@mail.dk

Bjarnes Hjørne

Kryds i kalenderen: 
Husk loppe-
markedet
Der er et godt stykke tid til endnu, men 
allerede nu skal du sætte kryds i din 
kalender. Det store loppemarked rundt 
om gadekæret i Herringløse finder i år 
sted 29. maj fra kl. 9,30 til 15.
Du kan læse meget mere om det i maj-
nummeret af Herringløse Tidende, der 
udkommer i begyndelsen af maj.
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Har du fået lavet for mange tomatplanter men 
mangler en agurkplante?
Eller har du for mange tallerkensmækkere og 
gerne vil bytte til en jernurt?
Jamen, så kom ned til gadekæret søndag den 
22.maj kl.10, hvor vi holder plantebyttedag.
Alle andre planter til haven er selvfølgelig 
også velkomne – så måske kan du få en 
spændende plante med hjem.
Kom også selv om du ikke har nogen planter 
at bytte med, da vi også skal udveksle have 
erfaring over en kop kaffe og lidt kage.
Selv om foråret synes langt væk, så er det der 
lige pludseligt, så sæt derfor allerede nu et 
stort kryds i kalenderen.
Har du/I spørgsmål til dette eller ideer til frem-

Kom til 
plantebytning
og havesnak

tidige arrangementer så kontakt os.
De bedste hilsener og på gensyn

Lisbeth von Spurr   tlf: 21929387  
von.spurr@gmail.com

Helle Normind    tlf: 20576208
hellenormind@gmail.com

Birte Fromberg   tlf: 46769306
birte.fromberg@icloud.com
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Herringløse 
i medierne
Mange andre aviser end Herringløse Tidende, 
interesserer sig for vores by.
Det kan man se på væggen til selskabsloka-
lerne på skolen. Her har Landsbyrådet lavet 
en kæmpe plakat med klip fra en masse af de 
artikler, der har været bragt om Herringløse 
gennem de seneste år: Postnummersagen, 
busser, storke, cykelstier, trafik, vindmøller og 
meget andet. Kig forbi. Det er flot!
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Rejsegilde på Skjoldmosegaard
Der var rejsegilde på Ole Jacobsens Skjold-
mosegaard i Herringløse 12. november.
Omkring 100 gæster var kommet til arrange-
menter, og en stor del af dem var fra byen.
Kirsten Andersen holdt tale, og sagde bl.a., at 

Ole nu kan glæde sig til et badeværelse med 
varme i gulvet for første gang i sit liv!
Derefter blev der budt på forfriskninger og no-
get til ganen - en pølsevogn var kørt til huse i 
dagens anledning, og her kunne man få pøl-
ser på alverdens måder.
Den oprindelige gård brændte ned i septem-
ber 2014.  red
 

En voldsom brand i 2014 lagde på tragisk vis stue-
huset til den oprindelige gård i ruiner.



Herringløse Tidende

Side 23- Februar 2016

         
Hvornår: den første tirsdag i måneden kl 
19.30 – 21.30, 

• næste gang tirsdag d. 1. marts 2016
• og igen tirsdag d. 5. april 2016
• og igen tirsdag d. 3. maj 2016

Hvor: Ryttergaarden, Rytterkær 2, Herring-
løse

Hvem: Alle kvinder i alderen 18 – 99, der bor 
i eller har tilknytning til Herringløse og nærm-
este omegn.

Tilmelding af hensyn til kagebagning osv. på 
gertrud@gundso-rev.dk eller 25366960     
 

Mange hilsener
Gertrud,  Rytterkær 2                  

Kaffesalon for kvinder 
i Herringløse og omegn
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Landsbyrådet
Formand:
Anders Gøricke
Hvedstrupvej 16
21 21 21 97
anders.goricke@sodra.com

Kasserer:
Kim Greiff
Østerbo 3
23 11 00 76
greiff.privat@gmail.com

Best.medlem
Kasper Reck
Østrupvej 3
31 16 51 14
kasperreck@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
Henrik Larsen
Herringløse Bygade 34
22 22 45 23
h_larsen@godmail.com

Suppleant
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
42 24 23 59
sunetj@hotmail.com

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:
Lisbeth Von Spurr
Pilekær 4
21 92 93 87
Von.spurr@gmail.com

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: 
Sanne Andersen
Østrupvej 9
50 43 00 82
Sanne.andersen1907@
gmail.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:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
l.rahbeck@mail.dk

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

Bjarne Leed
Østrupvej 11
46 76 92 74
bd.leed@mail.dk

Kontaktpersoner 
i Herringløse

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


