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Aktivitetskalender
• 12. februar kl. 19: Generalforsamling i 

HIF. Herringløse Skole.
• 29. april kl. 19: Generalforsamling i 

Landsbyrådet. Herringløse Skole.
• 4. maj kl. 10: Plante-frø-byttedag.         

Vestre gadekær.
• 19. maj: Havevandring
• 26. maj kl. 9,30-15: Loppemarked.           

Vestre gadekær

Deadline til næste blad: 
1. maj 2019
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Det østlige gadekær
Roskilde kommune, LBR og arbejdsgruppen 
omkring det østlige gadekær er nu startet på 
renoveringen af det østlige gadekær. Der er 
fældet nogle træer, og tilført nogle baktier til 
vandet, så vandkvaliteten bliver bedre.

Hjertestarter 
Vi har netop fået et godt tilbud på en leje-hjert-
estarter, vi skal lige have et endelig tilbud, og 
forventer den klar inden for et par måneder.
 
Dueslaget 
Vi bruger det til info om aktiviteter i Herring-
løse og omegn. Og til dem der er nytilflyttet, 
så har LBR lukket for dialog på dette medie, 
da tonen og dialogen ikke gjorde noget godt 
for Herringløse.
 
Stier
Vi arbejder fortsat videre med stier i det åbne 
land, og kan i den forbindelse henvise til 
oldtidsstier.dk hvor Herringløse er placeret 
meget centralt, meget interessant læsning.
 
Byjord
Vi er fortsat i dialog med Geodatastyrelsen og 
nu, langt om længe, fået en løbende dialog 
med dem. Vi håber at alt er klart til vores GF.
 
Rytterkær 3
LBR har haft et par møder med ejerne af 
Rytterkær 3. De vil gerne udnytte de boliger 
de har i det gamle flytningecenter. Vi synes 
det kan være en god ide, og at der måske 
kan komme nogle ungdomsboliger og andet. 
Desuden ønsker de at ændre lokalplanen for 
området, så der kan bygges andre typer bol-
iger end dem som er i den oprindelige loka-
lplan. Vi vil opfordre grundejerforeningerne 
til at kontakte os, og meget gerne deltage i 
de møder der kommer. Deres tovholder er 
arkitekt Tue Elskær mobil 6120 6967. 
 
Fodring af ænder
Roskilde kommune og LBR er fortsat i dialog 
om skiltning ved det vestlige gadekær. LBR 
ønsker at der opsættes skilte, som tydelig 

viser at fodring af ænderne er forbudt. Vi 
kan ikke få gjort noget ved vandmiljøet i det 
vestlige gadekær, før denne fodring stopper.
 
Motorvej
Som det måske er bekendt, så er Ring 5 igen 
kommet i spil, vi følger sagen tæt, og hvis der 
bliver behov, så indkalder vi til borgermøde.
 
Legeplads
En borger fra Herringløse har fremsat et øn-
ske om en lejeplads til børn. Vi har en delvis 
legeplads ved det vestlige gadekær, men hvis 
der ønskes yderligere, vil vi gerne deltage i 
dette.
 
Generalforsamling er den 29/4-19 kl 19 på 
Herringløse Skole (læs også side 5).
 

Landsbyrådet
Anders Gøricke

Nyt fra Landsbyrådet

Der arbejdes med at rydde gadekæret.
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Tre skønne timer 
med dejlig nytårsjazz

Der var fykdt godt op i skolens sal.

Traditionen tro havde Ni gruppen igen invit-
eret til Nytårs Jazz på skolen.
Det blev til tre skønne timer for de ca. 50 
fremmødte med glade jazz toner, dejlig mad 
og hyggeligt selskab.
Cornet Ole og hans fem drenge spillede, så 
det var svært at sidde stille på stolene – og 
der var da også nogle der fik en svingom.
De tre stk. smørrebrød pr. mand var leveret 
fra Gundsømagle – og smagte rigtig godt. 
Drikkevarer kunne købes til meget rimelige 
priser. Derefter var der kaffe og småkager. 

Et rigtig hyggeligt arrangement som sluttede 
med fællessang af Herringløse-sangen og 
Auld lang Syne.
Stor tak til Ole og drengene og til Ni-gruppen 
for det flotte arrangement.

Birte Fromberg

Cornet-Ole svingede.

Ni-gruppen stod for det flotte arrangement

Der var svært at sidde stille.
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2019 I LANDSBYRÅDET 
MANDAG D. 29. APRIL KL.19.00 PÅ SKOLEN.

Dagsorden for Generalforsamlingen
Valg af dirigent.

• Valg af referent og stemmetællere.
• Formandens beretning forgangne år.
• Forelæggelse af årsregnskab forgangne år til godkendelse.
• Fremtidigt arbejde og budget samt fastsættelse af kontingent.
• Indkomne forslag.
• Valg af Kassér.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer.
• Valg af kritisk revisor.
• Eventuelt

HUSK AT FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTY-
RELSEN SKRIFTLIGT I HÆNDE SENEST 1 MÅNED FØR GENERALFOR-
SAMLINGEN!
 
Gældende regler for afstemning og stemmeret ved generalforsamlin-
gen – ”klip” fra vedtægterne:
§ 14  Stk. 1 Alle fremmødte medlemmer (1 stemme pr. husstand) 
har stemmeret ved generalforsamlingen. Medlemmer i restance har 
ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 2: Der kan ikke stemmes ved brug af fuldmagt undtaget dog stk. 
3.

Stk. 3: Der kan stemmes med fuldmagt i forbindelse med afstemning 
om fremsatte forslag under følgende betingelser:

Både fuldmagtsgiver og –haver skal være gyldige medlemmer af lands-
byrådet.

Fuldmagten gives til et konkret forslag på dagsordenen. Forslaget skal 
fremgå af fuldmagten.

Fuldmagtshaver kan kun medbringe én fuldmagt pr. forslag på dagsor-
denen. Fuldmagtshaver kan medbringe flere fuldmagter, så længe de 
vedrører forskellige forslag på dagsordenen.

Generalforsamling



Herringløse Tidende

Side 6- Februar 2019

Julemanden kom og delte godter ud til børnene.

Trods styrtregn: Fantastisk 
fremmøde til årets 
juletræstænding
Tænding af vores fælles juletræ 1. søndag i 
advent ved gadekæret har i de senere år haft 
det svært, forstået på den måde at arrangør-
erne var ved at være ”trætte” af opgaven. De 
har mange gange været ude og søge nye 
kræfter, og det er altså ikke bare lige til, men 
endnu engang lykkedes det.  
4 fra ni-gruppen samt et par stykker mere, fik 
stablet noget på benene der alt i alt blev en 
kæmpe succes. 
Det er ikke nogen hemmelighed at vejret var 
forfærdeligt og der var også noget tv der trak 
i folk, så vi blev mere og mere deprimeret da 
regnen stod ned i stænger. Så kom Poulerik 
heldigvis og reddede os med en pavillon og 

med fælles hjælp gik det alligevel. 
Da kl. var 10 min. i tændingstid så begyndte 
I at komme, I væltede ind fra alle sider, vi vil 
tro der var ml. 100 og 120…intet mindre end 
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NISSEPIGERNE som søger hjælp til Ju-
letræstænding fremover, gør opmærksom på 
at de ikke er en del af NI-gruppen. 
De har sin egen stram økonomi, i pengekas-
sen, og får lidt støtte af LB, m.m. 
Efter den regnfulde tænding, 2018, viste det 
sig, at det bestemt er et arrangement der bør 
forsætte, ud fra det meget store fremmøde. 
Så bladet opfordrer, til at nogen forældre til de 
mange børn melder sig til NISSEPIGERNE i 
2019. Henvendelse til Tine Svitzer

Redaktionen 

Så går vi endelig imod lysere og mildere vejr. 
Vi vil i HIF gerne starte med at sige tusind tak 
til Sune som har valgt at stoppe i foreningen. 
Mange tak for alle de år du har været med 
og har sørget for at holde styr på motionsrum-
mets mange medlemmer. 

Samtidig vil vi så byde velkommen til Lone 
Steiness som uden tøven har overtaget rollen 
som tovholder for motionsrummet, stor tak for 
det: :-)

Nyheder i motionsrummet er også på vej. Vi 
har bestilt nye maskiner som gerne skulle 
blive leveret her i februar. Der kommer en ny 
motionscykel med mange gode programmer, 
en kombi mave/ryg træner og en  ny og stabil 
træningsbænk med tilhørende vægtstang og 
nye vægte. 
Det glæder vi os meget til at præsentere for 
nye og gamle medlemmer. 
Kontaktoplysninger på Lone findes som van-
ligt bagerst i bladet hvis nysgerrigheden er 
vakt med de nye ting.

Her til sidst så husk at se vores opslag ang. 
Generalforsamling og sæt x i kalenderen. I 
er meget velkomne til at dukke op og høre 
om det evt kunne være noget at være med, 
vi mangler nye kræfter i vores lille hyggelige 
forening.

Rigtig godt forår til jer alle fra os i HIF

Forårsnyheder i 
HIF: Tak til Sune

fantastisk! Vi blev så glade, tak for det.  
Træet blev tændt, der blev sunget og truttet 
og så kom julemanden, alle var glade og posi-
tive. Så blev det også jul i lille Herringløse.
Om 10 måneder skal træet atter tændes, men 
det kræver nogle flere og nye kræfter. Kom 
ud af busken og henvend jer til en af os fra ni-
gruppen, allerede i morgen. Hvis man er no-
gle stykker er arbejdet ikke så stort og vi står 
gerne til rådighed hvis I har brug for hjælp.

Tine Svitzer
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Kære medejere. Nu er der endnu gået et par 
måneder siden sidst, hvor vi fik lejlighed til at 
fortælle jer om, hvordan bestyrelsen driver 
jeres forsyningsvirksomhed. Siden sidst er 
der sket ting og sager, som både skaber vær-
di for jer som forbrugere, nu og i fremtiden.
Finn Alm og jeg var fredag den 25. januar 
på den årlige fagmesse for vandværksfolk i 
Roskilde-hallerne. Her præsenterer forhan-
dlere, foreninger, fabrikanter og udbydere af 
forskellige serviceydelser, deres produkter 
og de ved alle, at vandværkerne ofte har en 
velpolstret tegnebog i form af forbrugernes 
penge. Som vandværksmand bliver man jo 
ofte grebet af begejstring for alle de prak-
tiske dimser og apparater med blinkende lys 
og bib-lyde man kan købe og som man ikke 
anede eksisterede og som man ikke kan for-
stå man kunne leve uden tidligere. Derfor er 
det godt man er to, som kan se hinanden i 
øjnene og spørge hinanden om, ”giver denne 

dims værdi for vores forbrugere”, og ja – vi 
har også i år købt en ny dims.

Data-logger
Jeg blev for nylig ringet op af en af jer i 
forbindelse med en lækage i installationen. 
Forbrugeren ville vide, om jeg i vores system 
var i stand til at registrere, hvornår lækagen 
var opstået og, hvor meget vand der evt. var 
strømmet ud fra installationen. Desværre var 
jeg ikke til megen hjælp, da jeg kun havde 
to aflæsninger fra vores nyindkøbte aflæsn-
ingssystem, hvor den seneste var fra 30 de-
cember i forbindelse med årsafregningerne.
På vandværksmessen var vores leverandør 
af vandmålere repræsenteret. Kamstrup er 
den absolut førende indenfor målere og er 
helt fremme i skoende i forhold til løsninger og 
udvikling af dimser. På deres stand fik jeg øje 
på en lille sort dims, som jeg naturligvis skulle 
høre om. Det var en nyudviklet data-logger, 

Nyt fra dit vandværk: 
Blødt vand og dimser
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som er i stand til at udlæse detaljerede data 
fra vandmålere som ligger år tilbage. Data-
loggeren kan således fortælle om, hvordan 
forbruget har været på måleren ned på time-
niveau. Den var dyr, men sådan en har vi 
købt.
Den værdi dataloggeren giver jer forbrugere 
er, at hvis der er tvivl om et forbrug (afreg-
ningsmæssigt eller forsikringsmæssigt), kan 
I fremover kontakte os, så kommer vi og 
udlæser data på måleren.
Desværre kan jeg ikke vise jer et billede af da-
ta-loggeren, da jeg i skrivende stund ikke har 
modtaget den og den er så ny, at Kamstrup 
ikke har den offentliggjort i produktoversigten.

Afkalkning – blødgøringsanlæg
På Sjælland har vi meget hårdt vand. Det er 
et emne, som tages op på generalforsamlin-
gen, hvert år – og med god grund.
På sidste generalforsamling forklarede jeg 
lidt om, hvad der fandtes af løsninger, hvoraf 
kun en havde dokumenteret effekt og var sat 
i drift på nogle vandværker. Denne løsning 
ville medføre, at vi skulle bygge et helt nyt 
vandværk, da filteranlæggene og beholdere 
til kemikalier optager megen plads. Jeg love-
de generalforsamlingen, at bestyrelsen ville 
følge udviklingen af løsninger nøje.
Det er derfor med stor glæde og bankende 
hjerte, at jeg kan berette, at der nu er en sim-
pel, effektiv, formodentlig prisbillig løsning un-
der udvikling som jeg (og andre), forventer vil 

blive sendt på markedet i løbet af 2019.
Løsningen hedder Plastic Air Softening, og er 
100% danskudviklet og støttet af miljøminis-
teriet.
Kort fortalt består filteret af en beholder med 
plastik-elementer, frit flydende i det vand, 
som skal blødgøres. Når der blæses luft ig-
ennem vandet, udfældes kalken på plastik-
elementernes overflade. Plastik-elementerne 
påvirkes mekanisk, hvorpå kalken slås løs 
og udfældes i bunden af filteret. Processen 
er helt uden tilsætning af kemikalier og koster 
kun ca. 0,50 kr/m3
Jeg så forsøgsopstillingen – og det virker. Så 
lad være med at investere i andre løsninger. 
Jeg forventer, at vi skal have sådan et anlæg. 
Læs mere på www.aawater.dk

Generalforsamling
Vi har endnu ikke fastsat dato for generalfor-
samling, men det bliver, som sædvanlig, sidst 
i marts.
Kom og hør om planerne om den nye for-
syningsledning til Hvedstrup vandværk, om 
vores samarbejde med Hvedstrup vandværk, 
et muligt produktudviklingssamarbejde med 
AWELL (brøndborer) og meget andet. Det er 
DIT vandværk og du KENDER de personer, 
som driver det.
Referat fra sidste generalforsamling lægges 
snarligt ud på vores hjemmeside www.hvand.
dk

Lars Kim Thomsen
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Endnu ligger der sne, men før vi ved af det, er 
det forår og tid til at gå i haven.
Hos os er de første kartofler lagt til spirring. 
De skal i spande i udestuen, så vi forhåbentlig 
får kartofler rigtig tidligt.
Der er bestilt frø hjem, og inden længe er der 
gang i spirrekasserne i vindueskarmene.
I slutningen af 2018 havde Helle Hansen, 
Elisabeth Perret-Gentil og undertegnede et 
lille møde, for at fastsætte nogle datoer og 
havearrangementer i 2019. Så sæt allerede 
nu kryds i kalenderen:

Lørdag 4.maj holder vi plante- og frø-bytte-
dag ved vestre gadekær. 
Onsdag d. 19. maj har vi havevandring, hvor 
vi besøger dem, der gerne vil vise deres ha-
ver frem. Man er velkommen også selv om 
man ikke vil vise sin have.
Søndag 15.september er der afslutning på 
den store græskar-dyst.
Søndag 27.oktober har vi igen plantebytte-

dag.
Har I ideer til andre haverelaterede arrange-
menter – så kontakt en af undertegnede:

Helle Hansen:helleuldahlhansen@gmail.com
Elisabeth Perret-Gentil: perretgentil123@
gmail            
Birte Fromberg: birte.fromberg@icloud.com

Hilsen og på gensyn
Birte Fromberg

Indbydelse til plante-frø byttedag

Lørdag 4.maj kl.10 og et par timer frem hold-
er vi igen plante-frø byttedag ved det vestre 
gadekær.
Ligesom sidste år inviterer vi på en kop kaffe/
the og en snak om haven samt mulighed for 
at bytte planter.
Har du overskud af tomatplanter, liljekonvaller 
eller andre planter, så tag dem med - måske 
kan du bytte dig til (eller få) en spændende 
plante med hjem.
Du kan også medbringe dit overskud af frø.
Har du spørgsmål til dette arrangement eller 
ideer til fremtidige arrangementer – så kon-
takt os:

Helle Hansen:helleuldahlhansen@gmail.com
Elisabeth Perret-Gentil:perretgentil123@
gmail        
Birte Fromberg: birte.fromberg@icloud.com

Haveinteresse i 
Herringløse



Herringløse Tidende

Side 11- Februar 2019

Det kan godt være, at de græskar som 10 
husstande i Herringløse dyrkede sidste som-
mer ikke kunne kategoriseres som kæmper, 
men flotte var de alle – og der var blevet 
knoklet for sagen! Nu, hvor vi så er mange 
flere erfaringer rigere, skal vi da dyste igen! 

Kæmpegræskarkonkurrencen går ud på, at 
så og dyrke det største græskar. Ved konkur-
rencens afslutning søndag 15. september 
tager deltagerne rundt på hyggelig færd til 
hinandens græskardyrkningssteder, udreg-
ner vægten og kårer vinderen! Jens Hansen 
var jo den stolte vinder af mesterskabet i 
2018, hvor han modtog en uimodståelig van-
drepokal, der selvfølgelig også er på højkant!  
Der er én benhård regel for konkurrencen: 
At græskarret for at kunne blive bedømt skal 

være sundt og uden råd, gennemtrængende 
huller eller alvorlige bløde områder. 
Om processen bag frembringelsen af kæmpe-
græskarret er der derimod ingen regler, ud-
over at man naturligvis konkurrerer indenfor 
almindeligt fairplay. Derudover er det kun fan-
tasien der sætter grænser!
Du melder dig til senest d. 1. juni ved at sende 
en mail til perretgentil123@gmail.com med 
navn og adresse.
Herefter sender vi en deltagerliste ud til 
de tilmeldte, så man kan se hvem og hvor 
mange, man konkurrerer mod – og så man 
evt. godmodigt kan prale med seneste tilt-
ag, overdrive egen succes og komme med 
uhæmmede vækst-forventninger!

Flemming og Elisabeth Perret-Gentil,
Korskær 4

Herringløsemesterskaberne 
i kæmpegræskar 2019



Herringløse Tidende

Side 12- Februar 2019

For 2. gang i ni-gruppens historie, fik vi sat 
gang i en eftermiddag der stod i banko´ens 
tegn. 
Det var søndag den 25. november 2018. 
Desværre var der kun 26 der havde tid og lyst 
til at deltage (1. gang var det ml.60 og 70) så 
rigtig mange gik hjem med præmier i form af 
gavekort til coop, skrabe kalendere og meget 
mere. 
De tilstedeværende gav udtryk for det var et 
par hyggelige timer og fik lokket os til at prøve 
en gang mere. 
Vi har i ni-gruppen besluttet at vi gør det igen, 
men kommer der ikke mange, så er det sidste 
gang. 
Det er et stort arbejde at stille på benene for 
Tordenskjolds soldater.

Følgende er for min egen regning med farer 
for at få r…. på komedie. 
Er der VIRKELIG ikke flere der har lyst til 
at støtte op om det der sker i vores lille by? 
Vi er jo på vej til at blive en soveby. Når alle 
vores trofaste venner fra det grå guld ikke kan 
komme mere, så er der næsten ikke nogen til 
at tage over. 
Ja jeg ved der er SÅ meget at gå til, så det er 
måske bare sådan det er? 
Jeg synes bare det er drøn ærgerligt det skal 
være sådan. 
Hvis det er fordi I synes det er nogle kedelige 
arrangementer vi laver, så kom med forslag 
til nye.
 Vi er åbne, også for flere medlemmer. KOM 
NUUUU meld dig ind i samværet. 

Kærlig hilsen 
Tine Svitzer fra ni-gruppen

Loppemarked
Årets loppemarked bliver søndag d. 26. maj 
9.30-15.00.HUSK X i kalenderen. 

Nyt fra 
Ni-gruppen

Banko på skolen. Der var ikke så mange deltagere, 
men de fik til gengæld mange præmier med hjem.
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Som også annonceret på Facebook og Herringløse Portalen, så er det ved at være tid til den 
årlige generalforsamling i HIF.
 
Generalforsamling  i Herringløse Idrætsforening
tirsdag den 12. februar kl. 19.00
i klublokalet på Herringløse Skole
 
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskab/kassererens beretning
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
9. Valg af 1 suppleant for bestyrelsen for 1 år
10. Valg af 1 revisor for 2 år
11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
12. Eventuelt
 
HIF savner i den grad nye kræfter til bestyrelsen, så hvis du har lyst og tid til at hjælpe lidt til, 
så må du gerne kontakte enten Lisa Jacobsen på 20424165 eller Lars Feldstedt på 23380068.

Generalforsamling i HIF
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Som noget nyt vil vi gerne byde nye Herring-
løse borgere velkomne i Tidende.

Så er I nye i byen eller har fået fami-
lieforøgelse, så send et billede og navn/ 
navne samt adresse til redaktionen, så bliver 
det bragt i næste nummer af Tidende.

Har I fået nye naboer, er det en god ide, at 
opfordre til at sende ind til redaktionen.

Hilsen fra 
Herringløse Tidendes 

redaktion

Velkommen i byen

Velkommen til: Thomas, Denice, Lucas på 6 år og 
Liam på 8 år De er flyttet ind på Østerbo 5.

Nu er familien samlet. Vi har døbt dem Jeppe, 
Maren og Søren. Jeppe og Sørens hede-
bodragter er fra Helsinge. 
De er syet og doneret af Rita Kristine Nielsen, 
Ågerup. Marens hedebodragt, en hel kjole fra 
1860, er tilsvarende syet og doneret af Lis 
Humle Jørgensen, Ågerup. 

Alle tre dragter er syet til og brugt af famili-
erne i folkedanserforeningen i Gundsølille. 
Dragterne er overdraget til arkivet ved Ib 

Nielsens mellemkomst, og vi takker på 
det hjerteligst Rita, Lis og Ib for de smukke 
dragter, der bringer liv og historiefornem-
melse i arkivet. 

Arkivet har samtidig modtaget fyldige specifi-
kationer og mønstre af dragterne.

Skrønebogen
Vi vil i arkivet forsøge at samle historier og 
skrøner om herringløsere og begivenheder, 
som de huskes af nuværende og tidligere be-
boere i byen. 
Hvis vi får tilstrækkeligt materiale, kan det 

måske blive til en Herringløse-
bog på et tidspunkt. 
Send derfor dine historier, 
anekdoter og fortællinger til 
Christian på mail csalexan-
der@live.dk – eller skriv dem 
ned og besøg os på arkivet ved 
lejlighed.

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

Christian og Helle

Nyt i arkivet
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Aktiviteter på biblioteket
Café med nye bøger og et glas vin 
Torsdag d.7. februar, kl. 16-18 Pris: 25 kr.
Få inspiration til nye læseoplevelser, når bib-
liotekarerne Maria Do Carmo Lohse og Jytte 
Seersholm Jensen fortæller om udvalgte 
bøger fra sæsonen. 
Undervejs serverer Hanne og Søren fra vin-
firmaet Vikalivino i Ågerup smagsprøver på 
udvalgte italienske vine.  

Knudsen og Nørby viser Peddersen og 
Findus - Rævejagten
Lørdag d. 16. februar kl. 11-11.40 Pris: 25 kr. 
Legesyg forestilling frit efter Sven Nordqvist. 
For børn fra 4-9 år og deres voksne.

Design din egen potte
Fra 16.-24. februar kan du lave en potte til 
krydderurter og blomster.
På kreabordet har vi gjort klar til, at du kan 
designe din helt egen potte. 
Der vil være alt lige fra mælkekartoner til dås-
er og lerpotter, som du kan male og pynte, 
lige som du har lyst til. 

Kendt havemand sår gode ideer 
Tirsdag d. 9. april, kl. 19-21 Pris: 25 kr. 
Kom i godt selskab med havebogs-forfatteren 
Claus Dalby og hans snak om selskabsplant-
er.  Selskabsplanter er fortællingen om hans 
frodige have i Risskov. 
Hans bog kan købes signeret til kr. 300,- (nor-
malpris: kr. 400,-).

Kino Bambino tre gange i foråret
- 7. februar, 7. marts og 4. april. Gratis, men 
timelding på biblioteket 
Første gang skal vise en film om en muldvarp 
og alle hans venner. 
Anden gang skal se tegnefilm om en lille gris, 
der drømmer om at kunne flyve; om en dreng, 
der har fået sin første rokketand og en lille 
film om Oliver og hans lillesøster Louise, som 
skal passes af fru Brusse. 
Tredje gang skal vi se en film om en muldvarp 

og alle hans venner. 

Hemmelig film gennem foråret 
Tre filmdage: 21. februar, 21. marts og 25. 
april. Hver gang kl. 13:30. Gratis 
Biblioteket har igen filmforevisninger fra vidt 
forskellige genrer. Det koster ikke noget, og 
det er ganske hyggeligt at se film sammen 
med andre.
Du kan få at vide, hvad vi viser to uger før på 
Ågerup Bibliotek. 

Find påskeæggene 
Påskekonkurrence fra 9.-23. april 
Gå på opdagelse rundt i biblioteket og se om 
du kan finde alle påskeæggene.
Jo flere gange du er med i konkurrencen, jo 
større er din chance for at vinde.
For alle. Ingen tilmelding.

Byt planter og forskøn haver 
30. april Kl. 16-19 på Ågerup bibliotek. Bibli-
oteksterrassen. Det er gratis 
Biblioteket og frivillige fra Landsbyrådet for 
Ågerup og Omegn holder plantebyttedag 
sidst. Det er for alle. Har du planter til overs 
fra haven, så tag dem med og byt til andre 
planter. 
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Året er 1986. Madonna, A-ha og Europe er 
flittigt afspillet i høretelefonerne på min walk-
man, og mine hvide sejlersko og den stribede 
nylon-anorak er højeste mode for en 12-årig.

 Vi er netop flyttet fra Rødovre til Herringløse, 
hvor jeg skal komme til at slå mine folder som 

teenager – og, skulle det vise sig, også se-
nere hen i livet.

Vi flyttede ind i et stort set nyt hus på Muld-
højvej. Græsfrøene spirede på plænerne, 
de fleste huse var nyopførte og enkelte kom 
først til senere. Jeg husker tydeligt den første 

Sådan var det være 
‘nybygger’ på Muldhøjvej
Kristine Holm Jørgensen fortæller, hvordan det var at flytte fra Rødovre til 
Herringløse i 1986

Lave hække mod nabioerne.



Herringløse Tidende

Side 17- Februar 2019

Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

vejfest, hvor vi spiste helstegt pattegris i na-
boens indkørsel. Alle  var glade, livet var skønt 
og hækkene nåede min 10-årige lillesøster til 
knæene, så man kom virkelig hinanden ved.
Det lille fællesareal på Muldhøjvej var helt 
bart og åbnede op for en knap så prangende 
udsigt over til ”fabrikken” – også kaldet ”Gum-
miløs” pga. de mange børn, der efter sigende 
blev produceret derovre i gamle dage. Der 
blev plantet en masse grantræer, som i dag 
godt 30 år senere danner et tykt hegn over 
mod de gule bygninger. 

Vi faldt hurtigt til i den dengang så fredelige 
landsby. Der var masser af jævnaldrende 
børn, som vi mødtes med om aftenen for 
at spille rundbold. Det foregik oppe på en 
græsmark, som vi i dag kender som Brønd-
bakken. Små grantræer dannede skel ned 
mod Bygaden, kun afgrænset af et træstakit, 
som vi plankede for at komme hurtigt rundt 
til kammeraterne på Korskær og Rundingen. 
Mobiltelefonen eksisterede ikke, så når der 

skulle trommes sammen til rundbold foregik 
det som oftest ved at stemme dørklokker. 
Der lå en lille købmandsforretning i byen. 
Connie og Claus’ hyggelige butik lå på hjør-
net af Herringløse Bygade og Hvedstrupvej, 
og her var altid smil og tid til en lille sludder. 
Udenfor butikken stod en telefonboks, hvorfra 
de modigste om aftenen ringede 0059 for så 
fnisende at smække røret på, når der var hul 

Min nye Raleigh cykel.
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igennem til en spændende fremmed. 

I den nuværende Kræmmerhal lå der en 
trævarehandel, hvor man bl.a. kunne købe 
diverse former for isenkram, og jeg husker 
også en hylde med VHS-videobånd, som de 
der var så heldige at eje en videomaskine nok 
havde glæde af.

Jeg startede i 6. klasse på Lindebjergskolen, 
så skolebussen blev hurtigt en del af min 
hverdag. Vores søde buschauffør Ella var 
altid på pletten om eftermiddagen, når turen 
gik hjemad, og hvis man var så heldig at være 
alene på den sidste del af ruten, så kunne 
man komme op foran og få en god snak om 
løst og fast.

Dengang var der offentlige busforbindelser, 
som rent faktisk hang fornuftigt sammen: én 

gang i timen mødtes fire busser i Østrup og 
kørte hhv. mod Ballerup, Jyllinge, Roskilde 
og Høje Tåstrup og retur, så det var nemt at 
komme rundt som teenager.

Jeg havde på et tidspunkt et fritidsjob, som 
bestod i at gøre rent i gymnastiksal og om-
klædningsrum på Herringløse Skole en gang 
om ugen, så jeg genkender i dag hver en 
knast i trægulvet. Det meste af tiden blev dog 
brugt på hesteryg. Jeg startede min ”heste-
karriere” på Oldhøjgård på én af vognhandler 
Tonni Degns små shetlandsponyer. Det var 
en hyggelig gammel stald, som heldigvis sta-
dig kan opleves i Dirch Passer-filmen ”Dyrlæ-
gens plejebørn”. Da jeg efter et par år kunne 
nå jorden med fødderne, skiftede jeg til en lidt 
højere model, som stod hos Charles Jakob-
sen ude på Stenlykkevej 4. Her var der altid 
hjerterum, kaffe på kanden og en duft af pi-
betobak. Jeg brugte mange timer efter skole 
i stalden og i det hyggelige, lille landkøkken, 
hvor fluer, katte og en lettere mølædt puddel-
hund, Krølle, var fast inventar. 

Jeg blev konfirmeret i Hvedstrup Kirke af Pas-
tor Preben Hansen. Konfirmationsforberedels-
en foregik oppe på 1. salen i Præstegården, 
og her var der salmer og stram udenadslære 
på programmet, inden vi kunne modtage vel-
signelsen over det ny-permanentede hår i 
1988. Blandt telegrammerne var der en hilsen 
og 200 kr. fra den velhavende Doris på Ryt-
terkær - en utrolig flot gave, som alle byens 

Udsigt over mudhøjvej.

Træbeplantning mod gummiløs.
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Wibholm Aut. El-Installatør er 
en nyetableret virksomhed som er 
startet op i 2013. Vi er 2 ansatte.

Virksomheden ejes og drives af 
Peter Wibholm som er den au-
toriserede El-installatør i virksom-
heden. For os er kvaliteten, det 
gode håndværk og den person-

lige service det vigtigste.

Private.
Alle typer el-entrepriser udføres. 
Skal du bygge nyt hus, nyt køk-
ken eller måske bare have et par 
nye lamper i haven, gives gerne 
et uforpligtende tilbud på el-arbej-

det. Al el-arbejde laves!

Erhverv.
Har din virksomhed brug for 
en seriøs el-installatør som er 
løsningsorienteret og service-
mindet. Så henvend dig til Wib-
holm Aut. El-Installatør og få et 

uforpligtende tilbud.

Alle el-entrepriser udføres
Din lokale el-installatør

konfirmander konsekvent modtog. 

I 1990 startede gymnasieårene på Himmelev 
Gymnasium, og når jeg i dag hører solsorten 
synge en tidlig sommermorgen, så er jeg til-
bage i sommeren 1993, når jeg kom hjem 
til Herringløse med den første morgenbus 
og steg af ved gadekæret efter nattens stu-
denterfester.

Siden fulgte studietiden i København, hvor 
jeg mødte min bedste halvdel. I 2002 bød 
muligheden sig for at købe Bodil Clausens 
jordlod på Hvedstrupvej 12. Grunden havde 
tilhørt hendes far, den navnkundige Doktor 
Lassen. Den fungerede i sin tid som urtehave 
til lægeboligen i nummer 14, og det er sjovt 
at høre alle de historier, som knytter sig til 
matriklen.

Her er vi glade for at bo, og det samme må 
gælde for de mange andre, som også har fun-

det tilbage til Herringløse og ladet deres børn 
vokse op – omend i en noget anderledes tid 
uden rundbold, telefonboks, købmandsbutik 
og velfungerende busforbindelser.

Kristine Holm Jørgensen

Den velkendte hestefold på Oldhøjvej.
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‘Snekrigen’ for 40 år siden
På vores gymnastikhold faldt snakken om sne 
i ”gamle dage”.
Karen fra Søvænget fortalte om dengang i 
februar 79 hvor sneen lukkede Herringløse i 
tre døgn.

Torsdag nåede folk lige hjem fra arbejde før 
sneen lukkede alle veje ud af byen.  Fredag, 
lørdag og søndag var byen totalt lukket fra 
omverdenen. Kommunens sneplove kunne 
ikke trænge igennem! 

Købmanden (som lå i huset på hjørnet af 
Hvedstrupvej og Bygaden) fik hurtigt udsolgt 
af mad og drikke, og derefter hjalp folk hin-

anden med det de havde tilbage.

Heldigvis varede det kun i tre dage, for om 
mandagen lykkedes det John Sjøbeck fra 
Østerbo at trænge igennem med den gum-
miged, han havde lånt på sit arbejde om tors-
dagen.

Dengang bød vintrene på sne og frost og 
i 1978 havde HIF et ishockeyhold, som 
trænede på Poppelsøen.

Tak til Karen for historien og lån af billeder.
Birte Fromberg

Rytterkær spærret mod Herringløse. I baggrunden skimtes Østerbo, februar 1979

Rytterkær spærret mod Hove, februar 1979.
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Motoriseret slædekørsel på Søvangen, 1982 Ishockeyhokd på Poppelsøen, 1978
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Landsbyrådet
Formand:
Anders Gøricke
Hvedstrupvej 16
21 21 21 97
anders.goricke@sodra.com

Kasserer:
Kasper Reck-Nielsen
Østrupvej 3
31 16 51 14
kasperreck@gmail.com

Best.medlem
Christian Gervø
Hvedstrupvej 14
28 80 80 20
christian.gervoe@gmail.com

Best.medlem
Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
00352 368540
h.lauridse@eib.org

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

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

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

H.I.F
Formand:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
L.rahbeck@mail.dk

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

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

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

Kontakt til motionsrum 
og nøgler:
Lone Steiness
lonesteiness@hotmail.com
Tlf 51516569

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

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

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

Susanne Jensen
Korskær 9
20767169
korskaer9@hotmail.com

Jytte Tolstrup
jytte@arnishoej.dk 
24645198

Sandra Sturesson 
s_sturesson@hotmail.com
53832483

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

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

A.M.B.A.
Formand:
Leo Holm
Herringløse Bygade 36
27 15 77 50
lhoholm3@gmail.com

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

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

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

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

Suppleanter:
Christian Sørensen
Skolegyden 2
46 76 91 66 
csalexander@live.dk

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

Kontaktpersoner 
i Herringløse

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

Arkivet 
Arkivets faste åbningstid 
i 2017 er første torsdag 
i måneden kl. 17-19. 
Besøg i arkivet kan 
desuden aftales ved 
henvendelse til Christian 
(46769166) eller Helle 
(20325363).

Hjemmeside
http://herringloeseportal.
wixsite.com/portalen

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

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

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