
TIDENDE
Herringløse Februar 2018

Valget var også i 
Herringløse: Side 3

Sådan var det at 
stifte familie: Side 14

Swingende nytårsjazz 
på skolen: Side 7

Vi fik ny bro og 
Absalonsti til Hove

Før jul fik indbyggerne i Herringløse og Hove mulighed for at besøge hinanden ad en sti, som 
er alt andet end ny, men har fået et nyt navn i forbindelse med broindvielsen.
Absalonstien hedder stien, som biskop Absalon brugte til at besøge sine gårde nordpå, men 
stien kan dateres helt tilbage til stenalderen, hvor den var en del ruten fra Sydsjælland til det 
nuværende Helsingør.
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Aktivitetskalender 
15/2: Generalforsamling HIF, kl. 19,30 på skolen.
27/2: Foredrag Lars Kim Thomsen,  kl. 19 på skolen.
6/3: Energimøde på skolen. Læs nærmere på
       Facebook ‘Dueslaget’
20/3: Generalforsamling Vandværket, 18,30 på skolen
2/4: Arkivet udstilling ‘Enhjørningen’ kl. 15-18.
3-5/4: Arkivet udstilling ‘Enhjørningen’ kl. 17-19.
16/4: Generalforsamling Landsbyrådet, kl.19, skolen.
5/5: Tur med Ni-gruppen til Dyregården. Kl. 10.
       Mødested: Vridsløsestræde 29, 2620 Albertslund

Deadline til næste blad: 
1. maj 
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Vælgermøde
Landsbyrådet havde igen indkaldt til vælger-
møde på Herringløse Skole i forbindelse 
med kommunalvalget. Vi var ca 20 deltagere, 
hvilket var næsten det samme som i Ågerup. 
I vælgermødet deltog Jan Herskov, Dansk 
Folkeparti, Poul Andersen, Socialdemokra-
tiet, Lars Lindskov, Konservative og Kirsten 
Bjelke, SF. Kandidaterne holdt er kort indlæg. 
Derefter blev der drøftet Regioner, ældre i 
Landsbyerne, borgerinddragelse og trafik.
Desuden blev der talt om cykelstier og stier i 
det åbne land. 
Så ganske flot syntes vi. Der var god dialog 
og mange lokale emner blev bragt på banen, 
og politikerne var meget glade for at den altid 
livlige dialog i Herringløse og med LBR.
 
Energimøde
Der afholdes energimøde den 6. marts på 
Herringløse Skole.
Roskilde Kommune samarbejder med En-
ergistyrelsens ”Spar Energikampagne” om 
borgerarrangementer omkring Ny Varme. 
Derfor afholder vi i samarbejde med Roskil-
de kommune dette møde. Indholdet vil blive 
oplistet på Facebook og på vores www.

Fremtidsværksted 
Landbyrådet arbejder fortsat med fremtids-
værksted for Herringløse, hvor vi kan tale om 
en plan for Herringløse de næste 10 år.

Landsbyrådet har fortsat dialog om det østlige 
gadekær med Roskilde kommune. 
Det har vist sig, at det slam som er i søen ikke 
må trækkes op og sprædes på landsbrugs-
jord. Det skal derimod i deponi, hvilket vil blive 
alt for dyrt. 
Vi kikker på et oplæg, hvor der skal beskæres 
træer og laves noget bedre indretning. 
Gruppen bestående af Niels Winther, Jørn 
Bubandt, Jens Hansen og Anders Gøricke ar-
bejder videre med et endelig forslag. 

Landsbyrådet, 
Anders Gøricke

Nyt fra Landsbyrådet

Husk der mangler kræfter til at få stablet by-
festen på benene. Henvendelse skal ske til 
Sune og Louise.

Loppemarked 
og byfest 2. juni

Fastelavnsfest aflyst
Det er ikke lykkedes at samle frivillige nok til, 
at den traditionsrige fastelavnsfest på skolen 
kan afvikles. Det skriver Sune Tüxen Jør-
gensen på Facebook 4. februar.
Følg selv med. Vi kan jo håbe, at nogen 
melder sig! Det er her: www.facebook.com/
groups/herringloese/
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Absalonstien og 
den nye bro indviet
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Landsbyrådet i Herringløse, Hove Bylaug, 
Egedal kommune, Roskilde kommune og 
lodsejerne holdt indvielse af ny sti fra Her-
ringløse til Hove den 16/12-17. Stien har fået 
navnet Absalonstien som blev benyttet af Ab-
salon der boede i Hove.
Ca. 75 borgere deltog i indvielsen af stien, og 
fra de to landsbyer skal der lyde en stor tak til 
lodejerne som har lagt jord til, og til Roskilde 
kommune som har finansieret en ny bro og 
Egedal kommune som stod for meget af det 
praktiske.
Christian Sørensen og andre lokale his-
torikere har lavet flot oplæg til historiske tavler 
som bliver opsat ved stien, og der bliver også 
opsat informationstavler om pligter når man 
færdes på stien. 

Landsbyrådet i Herringløse
Anders Gøricke

Torben Jørgensen (S.) (med ryggen til), Roskilde, og Peter Hansen (SF), Egedal, klippede snoren på hver 
deres side, da broen over Hove å blev indviet. 
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2018 I LANDSBYRÅDET 
MANDAG D. 16. APRIL 2018 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
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En fyldt gymnastiksal jazz'ede den sidste 
søndag eftermiddag i januar.
Ni gruppen takker for den store opbakning der 
var til den årlige nytårskoncert d. 28. januar. 
64 personer deltog da Cornet Ole og dren-

gene gav den hele armen i mere end 3 timer. 
Der var FED stemning , dejligt smørrebrød og 
masser af drikkevarer. 
Tak skal I have allesammen, vi ses igen til 
næste år. Stor hilsen fra ni-gruppen

Tre timers nytårsjazz
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Jeg er vist nødt til at starte med at komme 
med en dementi.
I forrige nummer af Tidende postulerede jeg, 
at vi har indgået aftale med et parkerings-
selskab om at afkræve bøder, når der park-
eres udenfor afmærkningerne i skolegården 
i AMBA.
Ordningen skulle træde i kraft den 1. april :-) 
Ikke alle har gennemskuet, at det var en spøg.
Men - Den, som kun tar spøg for spøg og al-
vor kun alvorligt, har faktisk fattet begge dele 
dårligt.
For det skal da ikke være usagt, at vi meget 
gerne vil appellere til, at når der er større for-
samlinger i AMBA, så starter man med at fyl-
de båsene op før der søges efter mere krea-
tive parkeringsløsninger.
På den måde er der bedre plads til både na-
boer, gæster og også til en eventuel ambu-
lance, hvis uheldet er ude.
 
Det er lykkedes at etablere WiFi i gymnastik-
salen og motionsrummet – til fri afbenyttelse 
af brugerne derovre.

Til gengæld har hjemmesiden drillet os et 
stykke tid nu.
Der bliver arbejdet på sagen og det varer efter 
sigende ikke lang tid, før vi igen er at finde på 
nettet.
 

Vh. Leo

Nyt fra AMBA: Dementi



Herringløse Tidende

Side 9- Februar 2018

Vandværket indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 20. marts kl 1830 i foren-
ingslokalet på Herringløse skole A.m.b.a.
Indkaldelse, regnskab/budget samt evt. indkomne forslag, omdeles som vanligt.

Bestyrelsesmedlem Nicki Nielsen har valgt ikke at genopstille. Nicki støtter dog stadig 
vandværket som "arbejdsgruppe", og støtter med implementering af fjernaflæsninger af 
vandmålere, samt rådgiver indenfor IT og data. Det er vi taknemmelige for. Men vi har 
derfor brug for et nyt bestyrelsesmedlem, som vi kan sparre med.

Jeg har derfor en bøn om, at medejerne af Herringløse vandværk møder op og viser 
interesse for vandværkets drift. Eventuelt stiller sig til rådighed som bestyrelsesmedlem.

Myndighederne stiller stadig større krav til de almennyttige vandværker med hensyn til 
dokumentation, planlægning og kvalitetesstyring. Disse pålæg giver ikke nødvendigvis 
større værdi for forbrugerne, men genererer mere arbejde for dem, som driver vand-
værkerne. Derfor er det vigtigt, at vi har en beslutningsdygtig og fuldtallig bestyrelse, 
hvis Herringløse vandværk skal bestå som selvstændigt vandværk under forbrugernes 
kontrol.

Jeg ser frem til at møde jer til generalforsamlingen
Husk at vandværket er vores fælles ansvar.

Lars Kim Thomsen
formand for Herringløse vandværk

Ordinær generalforsamling

Generalforsamling i Herringløse Idrætsforening (HIF)
Torsdag den 15. februar 2018 kl. 19.30 i klublokalet på Herringløse Skole.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskab/kasserens 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
Vi savner kræfter i bestyrelsen (også gerne bare suppleanter), og vi håber derfor, at 
der er nye folk klar.
Send gerne en mail til Lars Feldstedt på lsf@implement.dk eller til Sune på 
sunetj@hotmail.com
Send også gerne en mail hvis du deltager på generalforsamlingen.

Generalforsamling i HIF
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NI-GRUPPEN byder velkommen:
Tirsdag d. 27. februar kl. 19.00 kan du komme 
til et spændende foredrag med Lars Kim 
Thomsen (I kender ham sikkert alle som for-
manden af vandværket) 
Det koster 25 kr. der betales ved indgan-
gen. Drikkevarer kan købes. Arrangementet 
foregår som sædvanlig på skolen.

Stor hilsen fra ni-gruppen.

Lars Kim Thomsen fortæller:
FN´s missioner i Sudan og Sydsudan har 
været og er blandt de farligste.

FN-missionen i Sudan (UNMIS), havde til 
hensigt at opretholde en skrøbelig fredsaftale 
mellem den dominerende arabisk orienterede 
regering i det nordlige Sudan og den afrikan-
ske/kristne befolkning i det sydlige Sudan.
Her gjorde jeg tjeneste som militær FN- ob-
servertør, udsendt af det danske forsvar i en 
6-måneders periode fra 2007 - 2008.

FN´s mission i Sydsudan (UNMISS), har til 

formål at støtte den Sydsudanesiske regering 
i statsopbygning af verdens yngste stat efter 
løsrivelsen fra Sudan i 2011.
I en 6-måneders periode fra 2012 - 2013 blev 
jeg af det danske forsvar udsendt som stab-
sofficer ved FN missionens hovedkvarter i 
Juba.

Fælles for missionerne var, at det var ud-
fordrende, farligt, deprimerende og en en-
estående oplevelse, hvor jeg kom helt tæt på 
befolkningen, de bevæbnede militser, døden 
og gode kollegaer fra kulturer man sjældent 
møder.

Min fortælling kommer vidt omkring med et 
glimt i øjet, men også en præsentation af 
håbløshed og spildte kræfter.

Jeg giver mine foredrag uden vederlag, efter 
løfte til de mennesker jeg har mødt gennem 
mine rejser på kryds og tværs gennem Sudan 
og Sydsudan.

Lars Kim Thomsen

Lars Kim fortæller om sine 
farlige missioner i Sydsudan
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MINButik/NGP
 Nurses Gambian Project

Som vanlig har butikken lukket i februar.
Fra marts er åbningstiden: 1. HELE uge i måneden kl. 10 - 16 eller efter aftale.

Jeg har systue i butikken og vil være der ofte.
så ring, hvis I skulle få lyst til, at kigge ind udenfor åbningstiden.

I sommer vil vi sælge Frisko is.
Ps. Har hørt en lille fugl synge, at NGP skulle ha`

forbindelse med Tvind imperiet !!!!!
Det har under ingen omstændigheder noget på sig.

NGP står for Nurses Gambian Project vi er registreret
som NGO`er altså hjælpeorganisation,.

MIN Butik/NGP Shoppen 
Engtoften 10, Østrup

3670 Veksø Mob. 22 818 929.

Vores kasserer gennem mange år, Leif Hans-
en, valgte ved sidste generalforsamling at 
udtræde af bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen 2017, var det des-
værre ikke muligt at konstituere bestyrelsen 
med en kasserer, hvorfor bestyrelsen valgte 
at lade en ekstern leverandør stå for regn-
skab, opkrævninger m.v.
I overgangsperioden har jeg overtaget nogle 
af de mere trælse opgaver, som Leif har ud-
ført, nemlig omdeling af rykkere.
Lad mig sige det direkte. Hvis der er en årsag 
til, at en forbruger, af en eller anden god gr-
und, ikke kan betale aconto eller opgørelsen 
rettidigt, har vi fordelen ved et lokalt vand-
værk, at man kan lave en aftale. Blot at man 
reagerer på opkrævningen.
Vi har p.t. cirka kr. 26.000 til gode hos forbru-
gere, som har valgt at ignorere vores henven-

delser. Flere er gengangere.
Jeg har måttet omdele trusler om afbrydelse 
af vandforsyning, inkasso og politianmeldelse. 
Undskyldninger er der nok af, bl.a. at man 
aldrig tømmer sin postkasse eller læser mail.
Det er blot et af de opgaver, som Leif Hansen, 
uden at beklage sig, har udført for vandvær-
ket.
Vi skal bruge de 26.000 kr. Det er leveret 
vand, som vandværket har afregnet skatter 
og afgifter af, og som forbrugeren har forbrugt 
uden at betale.
Såfremt jeg fortsætter som formand, vil der 
fremadrettet blive strammet gevaldigt op. 
Rykkere udsendes med 14 dages varsel og 
går automatisk til inkasso og indrapportering 
til Ribers 3 uger efter fremsendelse af op-
krævning. Yderligere ignorering af betaling 
vil medføre udelukkelse af forsyningen samt 
indgivelse af konkursbegæring.
Det er jeres vandværk og bestyrelsen har 
pligt til at værne om de værdier, som I har 
givet os ansvaret for.

Mvh, Lars Kim Thomsen
formand for Herringløse vandværk

Vandværket 
har penge 
ude at svømme
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Gode bøger og lækre vine 
- Bogcafé med sæsonens nye bøger 15. 
marts kl.16-18:30

Duften af trykte ord på bøgernes sider og et 
glas vin fra lokale folk, venter dig til Ågerup 
Biblioteks bogcafé.
Kig forbi torsdag midt i marts og få inspira-
tion til nye læseoplevelser af bibliotekarerne 
Maria Do Carmo Lohse og Jytte Seersholm 
Jensen, når de fortæller om udvalgte bøger 
fra sæsonen.
Undervejs serverer Hanne og Carsten fra det 
lokale vinfirma Vikalivino smagsprøver på vel-
valgte italienske vine.
 
Hemmelig film - vi siger ikke mere
- Se spillefilm på biblioteket sammen med an-
dre fra området
 
Ågerup Bibliotek og Ågerup og Omegns 
landsbyråd er godt i gang med at bygge en 
tradition op omkring, at du kan komme og se 
spillefilm på det lokale bibliotek i fællesskab 
med andre fra området. Det sker flere gange 
gennem foråret. 
Typisk er det den samme forestilling, der bliv-
er vist kl. 13:30 og så igen om aftenen kl. 19. 
Det er en del af Hemmelig film-konceptet, der 
kører på flere af bibliotekerne i Roskilde Kom-
mune og som udmærker sig ved, at du må gå 
i spænding indtil 14 dage før forevisningen. 
For ikke før bliver det meldt ud, hvilken god 
film, der bliver sat i fremviseren.

Der er Hemmelig film på op programmet tors-
dag d. 22. marts - torsdag d. 19. april - torsdag 
d. 17. maj - torsdag d. 14. juni. Det er gratis og 
du kan enten hente billetter på biblioteket eller 
købe via hjemmesiden.
 
Poul Erik ad flere omgange
- Kunstner Poul Erik Bermann er i vælten 
dette forår på Ågerup Bibliotek.

Først er Poul Erik Bermann månedens kun-
stner gennem april med udstillingen af hans 
voksmalerier på Ågerup Bibliotek. Helt præcis 
fra 4. april til 2. maj kan du opleve malerier, 
hvis stil også bliver forklaret med teknikken 
encaustic, som år helt tilbage før Kristi fødsel. 
Mens Poul Erik Bermann har den fine status 
som udvalgt kunstner, får du muligheden for 
at møde ham til en snak om kunsten og en 
lille forfriskning. Det sker tirsdag 10. april kl. 
17-17:30.
Hvis du vil møde kunstnerspirerne og deres 
lærer, er der fernisering tirsdag 8. Maj kl. 17-
18.
 
Lav foråret i filt
- Der bliver filtet igennem på Ågerup Bibliotek 
tirsdag 10. april 15:30-18

Kunstner Kirsten Lang deler ud af sin viden 
og evner med det magiske materiale og op-
fordrer til at filte alt fra forårsblomster til æbler 
eller måske bare en lille nærmest rundt bold. 
Det er sjovt og der kan komme nogle meget 
fine udsmykninger ud af det til for eksempel 
bordpynt, cyklen eller måske noget helt tredje.

Skulptur af kasserede bøger
- Oplev A Hidden Story 2 fra 7.-26. marts på 
Ågerup Bibliotek.

Hvis du er i nærheden var det måske en skæg 
ide at kigge forbi Ågerup Bibliotek og se den 
flotte skulptur bygget af kasserede bøger, 
som kunstner Julie Dalsgaard Knudsen har 
kreeret.  
Det ene værk står på Ågerup Bibliotek i det 
meste af marts.
A hidden Story 1 er formet som et træ og kan 
ses på Roskilde Bibliotek. Det andet vartegn  
A hidden Story 2 er formet som en stor åben 
bog og kommer på rundtur på lokalbibliotek-
erne - bl.a. Ågerup.

Nyt fra 
biblioteket
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Jagten på enhjørningen
”Hjem uden enhjørninge er en pestilens”, 
skrev Klaus Rifbjerg, og heldigvis har vi 
mængder af det kære dyr i Herringløse. 
Enhjørningen er imidlertid svær at få øje på, 
og derfor har vi samlet billeder, nips og bøger 
sammen som anvisning på, hvad det er vi 
leder efter. Udstillingen åbner på vores lokal-
historiske arkiv på AMBA 2. påskedag den 2. 
april klokken 15-18 – og er derefter åben 3.-5. 
april klokken 17-19.
I forbindelse med udstillingen udskriver vi 
hermed en konkurrence om den bedste teg-
ning (børnekonkurrencen) og det bedste fo-
tografi (voksenkonkurrencen) af en eller flere 
enhjørninge.  
Tegninger og fotografier forsynes med kun-
stnerens navn og adresse og afleveres til 
Christian eller Helle, der som dommerkomité 
udpeger vinderne den 5. april og overdrager 
de hemmelige præmier. Alle tegninger og fo-
tografier vil være udstillet indtil den 12. april 
på arkivet. Christian og Helle

Nyt i arkivet

Åbningstider
Arkivets faste åbningstid i 2018 er første tors-
dag i måneden kl. 17-19. Besøg i arkivet kan 
desuden aftales ved henvendelse til Chri-
stian (46769166) eller Helle (20325363).

Christian og Helle
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At stifte familie i Herringløse

Så er vi nået til det sidste punkt, som jeg har 
lovet at fortælle om, nemlig det at stifte familie 
i Herringløse.
Se for at stifte familie skal man jo bruge en 
partner, så en efterårsdag i november 1983 
tog jeg med Kresten Dam (blandt os KD) på 
discotek Ritz i Roskilde. KD skulle nærmest 
bare smile til pigerne, så havde han scoret 
dem, medens jeg vist skulle øve mig lidt mere.
Vanen tro kom jeg gående med 2 guld-øl, og 
der var en lille nipsgenstand, der spurgte mig 
om, jeg skulle drikke dem begge to selv. Dette 
førte til, at vi talte sammen resten af aftenen, 
især fordi det var hende, der talte hele tiden. 
En biograftur den efterfølgende dag førte dog 
ikke til mere, i stedet blev det til lange telefon-
samtaler. Stadigvæk med samme resultat.

Nu var det jo sådan, at i 1984 havde vores 
fodboldlandshold, som dengang spillede no-
get af det mest underholdende fodbold i ver-
den, kvalificeret sig til en slutrunde for første 

gang. Gennem Ole Nielsen, som jeg omtalte 
i min sidste artikel, og hans forbindelser til 
Kr. Såby Idrætsforening havde jeg fået mu-
lighed for at deltage på deres tur til Danmarks 
3 indledende kampe. Det var godt nok en 
fantastisk oplevelse, dels spillede de fornem 
fodbold og samtidig befandt vi os i blandt 
verdens bedste publikum, nemlig de danske 
roligans, som dengang var utrolig populære 
over alt, hvor vi kom frem. Noget dagens fod-
boldpublikum godt kunne tage ved lære af!!! 
Nå men nu skal det jo ikke handle om sport 
denne gang. Imellem kampene tog jeg mig tid 
til at sende et lille postkort til Svogerslev, hvor 
Henriette boede hos sine forældre.
Jeg skal love for, at dette postkort havde 
gjort Henriette blød i knæene. Nu ville hun 
lige pludselig gerne med til idrætsforenings-
fest i Herringløse, hun havde dog medbragt 
2 anstandsdamer(læs veninder) til sit første 
besøg i Herringløse. Efter festen gik der ikke 
længe, så var jeg ikke ungkarl længere.
I sommeren 1985 tog vi så på vores første 
af mange udlandsture sammen. Glade tog vi 
ind til Spies for at bestille en rejse til Madeira, 
men Spies nægtede at sælge en sådan rejse 
til os, da det ikke var sted at tage hen for unge 
mennesker i stedet sendte de os til Ibiza, hvor 
det drejede sig om sex drugs & rock’n’roll 
(jeg bruger det engelske udtryk, da det lyder 
lidt pænere end det danske). Hjemvendt fra 
denne tur flyttede Henriettes kommode ind i 
min hybel på Rytterkær 5. Noget som hendes 
mor den dag i dag kan få traumer af, de var 

Sidste del af Erik Sjöbecks erin-
dringer fra Herringløse

Henriettes første bekendtskab med HIF’s fester.
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nemlig på ferie, da datterens kommode flyt-
tede til Herringløse.

Nu begyndte vi at kigge efter hus. Vi kiggede 
på flere muligheder, men det endte med, at 
vi fandt ud af, at vi havde råd til at købe et af 
de nybyggede huse på Muldhøjvej. Inden den 
endelige beslutning blev truffet, gav jeg Hen-
riette besked på, at hun skulle gennemdisku-
tere det med sine forældre. Hendes forældre 
godkendte projektet. D. 15.12.1985 blev  vi 
så husejere af Muldhøjvej 16. I starten havde 
Henriette meget svært ved at vænne sig til 
livet i Herringløse, men i dag siger hun selv, 
at hun vil bæres herfra.
Da vi blev husejere var økonomien stram, 
så det med familieforøgelse måtte vente lidt 
endnu. 
Jeg friede dog med den første rose, der groede 
i vores have. Da jeg havde fået det forventede 
ja(vi var jo husejere sammen), tillod jeg mig at 
stille en betingelse for at gå med i kirke, nem-
lig at vores evt. børn selv skulle bestemme 
om de ville døbes. Dette indvilgede Henri-
ette i, hvis hun fik lov at bestemme bryllups-

datoen, som skulle være på hendes afdøde 
mormors fødselsdag. Vi kunne dog ikke helt 
ramme datoen (23.08.) det år, så vi blev gift d. 
22.08.1987. Som tidligere beskrevet 2 gange 
på samme dag. Først på Gundsø Rådhus og 
sidenhen i Kornerup kirke. Det må åbenbart 
have været en god idé for ægteskabet holder 
den dag i dag. Da vi i 2012 havde sølvbryllup 
havde jeg som en af mine gaver til Henriette 
lavet en fotobog med alle vores oplevelser 
gennem årene. Den fik titlen 2 guldøl og et 
postkort gennem 25 år

Bryllup 22.08.1987 om eftermiddagen Kornerup kirke.
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Nyt i arkivet

Nu havde vi efterhånden fået så meget plads 
i vores økonomi, at der var råd til en fami-
lieforøgelse. Så vi gik i gang med dette pro-
jekt. Vi måtte dog igennem ufrivillige 2 aborter 
først, inden det lykkedes for Henriette at 
gennemføre en graviditet.  Så var det endda 
lige ved at mislykkes denne gang også, idet vi 
var involveret i et trafikuheld ved Ikea-krydset 
d 12.10.1989, som vores søn blev født d. 
14.10.1989.
Om morgenen efter uheldet  ville Henriette 
gerne på hospitalet, da der var gået hul på 
hendes slimsæk. (Falck havde tilbudt at køre 
os  aftenen inden). Gode råd var dyre. Jeg 
var taget på arbejde og kunne ikke komme 
hjem foreløbig på grund af vores sparsomme 
busforbindelser, som dengang var betydelig 
bedre end de er i dag. Vi var så heldige, at 
vores daværende nabo Svend Dørffer arbe-
jdede hjemmefra, så han tilbød at køre Hen-

riette på hospitalet. Som sagt så gjort. Efter 
arbejdet tog jeg selvfølgelig op til hende. Vi 
blev selvfølgelig indlagt, men der skete ikke 
mere den dag.
Næste morgenstund skal jeg love for, at vi 
kom ud at motionere i håb om at sætte fød-
slen i gang. Trapperne på Roskilde hospital 
blev gået tynde, men lige lidt hjalp det. Kl 
13.30 besluttede personalet at give hende 
drop. Henriette lovede mig, nu havde hun født 
inden kl. 17.30, Nu har hun aldrig været godt 
til at passe tiden, så vi måtte vente helt til kl. 
22.10 førend vi var blevet forældre til en lille 
langhåret søn.
Så var der det med navnet. Vi havde 
selvfølgelig haft nogle navne oppe at vende. 
Henriette havde foreslået Joel, som jeg 
afviste, da han ville komme til at hedde Gajol 
i skolen. Jeg foreslog Ronnie(efter den sven-
ske fodboldmålmand) Dette afviste Henriette 
som værende et bøllenavn. Da vi godt ville 
give ham et navn, der ikke var så almindel-
igt, foreslog jeg Kevin (nej inspirationen er 
ikke hentet fra Kevin Keegan, derimod fra en 
engelsk bankmand,  som jeg  og alle andre 
inden for vores branche( kontant udenlandsk 
valuta) havde det utrolig godt sammen med). 
På hans første levedag blev vi enige om, at 
det skulle være Kevin. Dette voldte dog lidt 
protester fra min side i familien. Men jeg måtte 
sætte min fader på plads med ordene: Du 
hedder John,og din far hed Henry, så det er 
alle 3 britiske navne. Jeg er dog blevet klo-
gere sidenhen, idet jeg har erfaret, at Kevin er 
irsk og i øvrigt betyder, en der er god og blid.
Nå men jeg fik dem planmæssigt hjem fra 
hospitalet. Jeg kan stadigvæk huske, hvor 
anderledes det var, at der lige pludselig var et 
ekstra åndedræt i huset. Kevin viste sig hel-
digvis at være et utroligt nemt barn og efter 
6 mdr. skulle han begynde i dagplejen. Vi 
var så heldige, at få plads hos Tine Svitzer, 
som arbejdede som dagplejemor dengang, 
men kemien mellem Tine og Kevin svingede 
ikke rigtig. Vi var dog så heldige, at der på 
daværende tidspunkt var endnu en dagple-
jemor i byen, nemlig Gyrithe Larsen. Her kom 
Kevin til at stortrives. Vores hverdag var ble-
vet lidt mere stresset, idet man nu nærmest 
kom til at hænge i en klokkestreng, da dag-
plejemødrene jo også skulle have deres vel-
fortjente fyraftener. For vores vedkommende 
skulle jeg hjem og hente barn og en times tid 

Med Kevins fødsel var vi lige pludselig blevet til tre.
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senere gik turen så til Himmelev, hvor Hen-
riette skulle hentes i Himmelev. Dette gjaldt 
dog kun i de mørke måneder, idet hun var 
frisk nok til at tage turen på knallert i som-
mermånederne.
Fra vores fotoarkiv kan jeg se, at Kevin be-

gyndte i  Troldehøj børnehave i Ågerup d. 
15.08.1992. Det var jo længe inden børne-
haven i Herringløse var etableret. Kevin var 
utrolig glad for børnehaven og pædagogerne 
var så glade for ham, at de syntes han skulle 
blive et år mere i børnehaven, inden vi sendte 
ham i skole. Nej det er vist mere rigtig at sige, 
at de sagde, han slet ikke var færdig med at 
lege endnu. Vi valgte at følge pæda-gogernes 
råd selvom det gjorde ondt på os, at han ikke 
skulle gå i klasse sammen med kammer-
aterne fra børnehaven. Det var dog en beslut-
ning vi aldrig nogensinde har fortrudt.

På hjemmefronten var vi også begyndt at 
arbejde på at skaffe Kevin en lillesøster el-
ler lillebror. Fejringen af et vist fodbold-EM 
blev også fejret med en scoring på hjemme-
banen. Henriette begyndte igen at få  den 
traditionelle morgenkvalme.  Jeg kan huske, 
at vi havde termin d. 18.03.1993, ligesom jeg 
kan huske, at Danmark skulle spille en vigtig 
VM-kamp mod Spanien d. 31.03 og mine ar-
bejdskolleger hele tiden gik og sagde, du kan 
bare vente Sjöbeck, det bliver d. 31.03.1993. 

15.08.1992 begyndte Kevin sin børnehavekarriere.
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Hvordan mine arbejdskolleger kunne få det 
budskab frem til fosteret i Henriettes mave får 
stå hen i det uvisse. Men d. 31.03 kl. 19.48 
fødte Henriette en velskabt datter(altså lige 
midt i halvlegspausen af føromtalte fodbold-
kamp! – Dengang startde de internationale 
kampe betydeligt tidligere end de gør i dag). 
Så der blev naturligvis grinet godt og grundigt 
af mig, da jeg mødte op på arbejdet.

Kort tid efter vores datter var blevet født forlod 
jeg  hospitalet  til personalet store chok. Turen 
gik nemlig til Svogerslev, hvor Kevin blev pas-
set hos mormor og morfar. Da jeg så vendte 
tilbage til hospitalet med storebror og mormor, 
lyste de dog op i et kæmpesmil .
Storebror var naturligvis stolt som en pave 
over hans nye titel. Ligesom han havde fået 
lov til at bestemme navnet. En dag ved af-
tensmaden havde vi endnu engang spurgt 
ham, hvad hans evt. lillesøster skulle hed-
de, hvis det blev resultatet. Fuldstændig ud 
af det blå, svarede han Stella. Henriette og 
jeg kiggede på hinanden, dermed var det af-
gjort. I parentes skal det måske bemærkes, 
at det var før julekalenderen med Stella og  

Nova.  Som nævnt tidligere ville vi gerne give 
børnene nogle navne, som ikke var så almin-
delige. Det viste sig så, at Kevin var endnu 
bedre til at finde på et navn end hans foræl-
dre. Der er nemlig ca. 3 gange så mange, der 
hedder Kevin i Danmark end der er Stella’er.
Jeg skal lige love for, at vi fik vores sag for 
med Stella. Vi havde nemlig fået os et ko-
likbarn. Jeg var så desperat, at Poppelsøen  
flere gangevar en fristende mulighed, når jeg 
var ude at runde brandstien på Muldhøjve kl. 
02.30 om natten for at få ungen til at holde 
kæft. I dag er jeg  selvfølgelig  glad for at jeg 
ikke gjorde alvor af mine tanker. Efter 3 mdr. 
begyndte det at gå fremad.
Stella skulle naturligvis også i dagpleje. Vi var 
så heldige, at der igen var plads hos Gyrithe, 
så det var hurtig afgjort. Ligesom Kevin stor-
trivedes hun også der.

Allerede som 2½ årig blev Stella sendt i 
børnehave. Hun kom heldigvis også til at gå i 
Troldehøj børnehave. Så i en kort periode var 
der kun et sted, der skulle hentes børn.
Som alle raske drenge var Kevin begyndt at 
spille fodbold. Det foregik selvfølgelig i Gun-

31.03.1993: Så er vi blevet til fire. Stella bliver født.
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dsølille sammen med kammeraterne. Det 
førte selvfølgelig til mere kørsel, men da det 
drejede sig om sport  gjorde det naturligvis 
ikke noget. Da vi ydermere var så heldige, at 
farmor boede i byen kunne Stella blive passet 
der(til glæde for både farmor og Stella), når 
Kevin skulle dyrke sin sport kunne vi få det 
hele til at gå op i en højere enhed.
I efteråret 1999 holdt Kevins klassekam-
merat, Patrick, og hans stedfar, Henrik. Lige 
pludselig i vores indkørsel, da vi kom hjem. 
Stolt kunne de fortælle, at de havde fået plads 
til Patrick og Kevin i Rødovre ishockeyklub. 
Drengene kunne låne udstyret af klubben 
til de havde fundet ud af, om det var noget. 
Kevin nåede kun at være der 2 eller 3 gange. 
Der skete nemlig det, at vi havde slået os sam-
men med 3 af hans klassekammerater(eller 
rettere deres forældre) for at afholde børnenes 
respektive fødselsdage. Det var meningen, vi 
skulle have været på skovtur, men det blev til 
en tur på Nationalmuseet i stedet, da  regnen 
også dengang øsede ned. Vi sluttede af på et 
pizzeria i Roskilde.

Næste morgen havde Kevin blodspræng-
ninger på begge sine underben. Vi troede så, 
at han havde spist et krydderi, han ikke kunne 
tåle. Der blev så taget blodprøve af Kevin og 
2 dage efter blev Henriette atter ringet op, 
hvor hospitalet bad om at få foretaget en ny 
blodprøve. Det viste sig så, at Kevin ligesom 
mange andre(hovedsalig drengebørn) var 
blev ramt af Schönlein – Henochs Purpura. 
I langt de fleste tilfælde går sygdommen i sig 
selv igen. Men for ca. 5% bliver det til en livs-
varig nyresygdom. Desværre er det sådan i 
Kevins tilfælde.
Kevin blev indlagt på Roskilde Hospital. Hen-
riette og jeg skiftedes til at være hos ham. Jeg 
fik en helt igennem fantastisk behandling af 
min chef, som sagde, at jeg bare skulle tage 
al den frihed, jeg skulle bruge uden det kom 
til at koste mig en øre. Jeg kan ikke huske, 
hvordan Henriette håndterede det. Men Kevin 
var indlagt lige indtil juleaften 1999, så vidt 
jeg husker fik han dog lov at komme hjem og 
sove i weekenderne.
Efter udskrivelsen måtte han fortsat ikke gå i 
skole eller dyrke sport. Det er temmelig hårdt 
for en normalt fungerende knægt på 10 år. 
Vi var dog så heldige, at morfar var gået på 
pension. Så nu fik morfar lige pludselig en 

legekammerat.  Ja morfar var ligefrem lidt ked 
af det(forstået positivt), da  Kevin atter fik lov 
at gå i skole.
Skolemæssigt var der stor forståelse for 
Kevins situation. Dengang(jeg ved selvfølgelig 
ikke, hvordan det er i dag) var der tradition 
for, at 3. Klasserne skulle opføre et skuespil 
for pårørende og andre interessede. Lærerne 
var så storsindede, at de gav Kevin lov til 
at deltage i dette projekt . Jeg ved ikke, om 
der oprindelig er en fortæller i HC Andersens 
eventyr om ”Svinedrengen”. Men i hvert fald 
fik Kevin lov til at optræde som fortælleren i 
dette eventyr med det resultat, at han skulle 
stå helt alene på scenen og fyre sine replikker 
af. En opgave han klarede med bravour.
Efterhånden som tiden gik fik han atter lov til 
at gå i skole og lidt senere fik han lov til at 
spille fodbold. Ishockey var stadigvæk tabu. 

Hjemme fik vi et vink med en vognstang om, 
at der var en, der følte sig forsømt, idet Stella 
havde pådraget sig lus i skolen. Dette blev vi 
gjort opmærksomme på ved at Stella ifølge 
min mor nærmest skreg ud over hele byen: 
”Juuhuu farmor, jeg har fået lus”. Det kan nok 
være det gav stof til eftertanke!!!  Der var vist 
en, der følte sig overset.
Nu fik Kevin sørme også lov til at spille 
ishockey igen, men da både Kevin og Patrick 
også spillede fodbold(jeg var i øvrigt også 
blevet træner for dem sammen med en an-
den af forældrene) sagde jeg, de skulle sæ-

29.05.2000: Kevin har atter fået lov til at spille 
fodbold. Her optræder fire tidligere Herringløse-
borgere:  Som nr. 4 bagest f.v.: Pernille Svitzer. 
Forrest fra venstre: Patrick Nielsen, Kevin Sjöbeck 
og Rasmus Willumsen.
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sonen færdig først. Som sagt så gjort, da de 
så endelig dukkede op i Rødovre var der ikke 
plads til dem. Gode råd var dyre, men Pat-
ricks stedfar fik Rødovres ungdomsformand 
til at ringe til Hvidovre. Når drengene selv 
havde udstyr var der gudskelov plads til dem 
der. I grunden tror jeg ikke, de skulle være 
kede af det passerede, da Hvidovre som den 
dengang  eneste  klub i Danmark, der havde 
2 skøjtehaller, som igen betød at der var 
bedre træningsmuligheder. Efter den første 
sæson havde Patrick imidlertid fået nok og 
Kevin stod uden følgesvend og endnu værre 
chauffør.
Ja, der var jo ikke anden løsning end så måtte 
farmand træde til som chauffør. Med den pas-
sion jeg har for ishockey, var der nu ikke de 
helt store protester fra min side. Men vi skulle 
jo også have det til at gå op med lillesøster og 
moderens arbejde. Farmor trådte selvfølgelig 
atter til. Utallige er de gange, hvor jeg på det 
nærmeste lige snurrede rundt om mig selv 
på trappetrinet, inden vi skulle af sted. Først 
for at aflevere Stella på Østerbo og dernæst 
af sted mod Hvidovre. Til Kevins ros skal det 
siges, at han altid var klar, også når der skulle 
spilles kamp på et eller andet ukristeligt tid-
spunkt i weekenderne ringede vækkeuret 
som regel kl. 6 om morgenen. For en sikker-
heds skyld havde vi hver vores vækkeur, men 
Kevin var altid oppe før mig. Det tog jeg som 
et tegn på, at han virkelig ville det. Desværre 
gjorde hans sygdom, at han kom alt for sent 
i gang med sin ishockeykarriere, så nogen 
NHL-karriere blev det ikke til. Til gengæld gav 
hans ishockey os nogle oplevelser, vi ikke 
havde fået, hvis han havde været fod- eller 
håndboldspiller. 
Efterhånden som tiden gik skulle Kevin jo så 
finde ud af, hvad han ville. En dag da vi kørte 
hjem fra træning sagde han lige pludselig 
:”Far, nu ved jeg, hvad jeg vil efter folkesko-
len. Jeg vil gerne til USA. Jeg tror nok vores 
bil slog et ekstra slag, for der var godt nok en, 
der blev overrasket.
Nå men da det første chok havde lagt, skulle 
vi jo se, om han var kvalificeret , hvilket han 
var. Så den 22.08.2006(oven i købet på vores 
bryllupsdag) begav han sig af sted mod byen 
New Milford i staten Connecticut (det nor-
døstlige USA). 
Vel hjemme igen startede Kevin på HTX  i 
Roskilde. Han vidste endu ikke rigtig i hvilken 

retning han ville gå.
Men se , det var der også 2 søde tvillingepi-
ger fra Karlslunde, der gjorde. Under Kevins 
18 års fødselsdagsfest, havde Henriette haft 
en behagelig samtale med disse tvillingepi-
ger. Efter festen fik Kevin at vide af sin mor, 
at det gjorde ikke noget hvis en af disse piger 
skulle ende med at blive vores svigerdatter.
Jeg tror nu ikke, det var det der gjorde men d. 
03.01.2008 lå der besked fra Kevin om at han 
ikke var hjemme til aftensmaden. Efter denne 
dato så vi mindre og mindre til Kevin ligesom 
den ene af vores biler, så ofte det kunne lade 
sig gøre, havde fået fast parkeringsplads i 
Karlslunde.

Udover at være ramt af amors pil havde Kevin 
også fået nok af at bo i sit lille værelse, så han 
flyttede sammen med nabosønen og hans 
gode kammerat, Kenneth,  i lejlighed ud på 
Københavnsvej, Roskilde.
Den første familie Kevin boede hos os  var 
ikke den store succes, men vi blev alligevel 
noget overraskede, da vi fik at vide, at han 
havde fået ny værtsfamilie.  Hos familien 
Strazza fik Kevin det som blommen i et æg. 
Det var virkelig et skifte, der var guld værd for 
hans USA-ophold.
Nå men efterhånden var de 7 måneder gået, 

15.08.2017: Kevin kan nu kalde sig civilingeniør.
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hvor han i øvrigt havde prøvet flere forskel-
lige idrætsgrene i løbet af de 4 semestre, 
først amerikansk fodbold, dernæst ishockey, 
herefter gav han sig i kast med lacrosse(til 
min egen overraskelse er det Canadas na-
tionalsport), som er et gammelt indiansk bold-
spil hvor man er udstyret med  stokke med et 
net og så skal man fange en bold med dette 
net og enten aflevere eller kaste mod mål. 

Vel hjemme igen startede Kevin på HTX  i 
Roskilde. Han vidste endu ikke rigtig i hvilken 
retning han ville gå.
Men se , det var der også 2 søde tvillingepi-
ger fra Karlslunde, der gjorde. Under Kevins 
18 års fødselsdagsfest, havde Henriette haft 
en behagelig samtale med disse tvillingepi-
ger. Efter festen fik Kevin at vide af sin mor, 
at det gjorde ikke noget hvis en af disse piger 
skulle ende med at blive vores svigerdatter.
Jeg tror nu ikke, det var det der gjorde men d. 
03.01.2008 lå der besked fra Kevin om at han 
ikke var hjemme til aftensmaden. Efter denne 
dato så vi mindre og mindre til Kevin ligesom 
den ene af vores biler, så ofte det kunne lade 
sig gøre, havde fået fast parkeringsplads i 
Karlslunde.

Udover at være ramt af amors pil havde Kevin 
også fået nok af at bo i sit lille værelse, så han 
flyttede sammen med nabosønen og hans 
gode kammerat, Kenneth,  i lejlighed ud på 
Københavnsvej, Roskilde.

Både Henriette og jeg mente, at han burde 
færdiggøre sine studier først, Men vi fik ikke 
vores vilje.  D. 22.06.2010 fik Kevin så sin stu-
denterhus medens Denice (Kevins nu forlo-
vede) fulgte dagen efter.
Efter Kenneth og Kevin havde boet sammen 
et års tid eller mere begyndte Kevin og Den-
ice at tale om at flytte sammen. Valget faldt på 
nye moderne lejligheder i Musicon, Roskilde. 
Lejen var rimelig høj og pladsen ligeså trang, 
så valgte de at se sg om efter noget større.
Valget faldt på en 2-værelses lejlighed i 
Morbærhaven, Albertslund. Efter deres stu-
dentereksamener blev Denice optaget på 
Syddansk Universitet i Slagelse og Kevin på 
DTU i Lyngby. 
Denice færdiggjorde sin kandidatur som revi-
sor d. 11.09.2015. Kort tid efter fik hun fastan-
sættelse hos IT-revisorfimaet, BDO .

D. 01.2016 købte de hus i Greve. Vi havde 
dem stadigvæk dejligt tæt på.

Der var lidt knaster undervejs for Kevin in-
den han kunne færdiggøre sin kandidatur. D. 
22.08.2016 afleverede han sit speciale. Det 
var så meningen, at han skulle forsvare dette 
d. 28.10.2016, men censor blev desværre 
syg. Det er der jo ikke nogen, der er herre 
over, men at Kevin trods utallige rykkere fik 
lov til at vente helt frem til d. 15.08.2017 in-
den han kunne kalde sig for civilingeniør, er 
for mig og sikkert mange andre både komplet 
uforståeligt og fuldstændig uacceptabbelt.
Gudskelov havde Kevin i ventetiden fået job 
hos IT-firmaet, Sobre-Steria.

Som prikken over i’et gjorde Denice og Kevin 
både Denice’s forældre og os til bedsteforæl-
dre d. 17.11.2017, hvor Denice nedkom med 
Jennie.

Nu er det vist på tide at fortælle lidt om Stella. 
Som lille pige gik hun til gymnastik hos Mari-
anne og Marianne ude på Herringløse skole. 
Hun kan stadigvæk huske teksten i en sang 
om Josephine Baker, de sang til afslutningen. 
Som i andre pigefamilier var hun også tiltruk-
ket af heste, så hun begyndte som så mange 
andre Herringløse-piger at gå til ridning ude 
hos Anita i Østrup. Senere hen blev Anita ud-
skiftet med Himmelev rideskole, hvor Stella fik 
en mandlig instruktør ved navn Joakim, som 
hun lærte utrolig meget af. Lige indtil den dag, 
hvor Stephanie og Stella fik at vide, at de ikke 
måtte ride efter hinanden fremadrettet. Så 
kølnedes interessen for ridningen hos Stella. 
Venskabet til Stephanie har hun stadigvæk.
I skolen havde Stella det svært. Men person-
lig kunne jeg ikke rigtig forstå, at hun tog glad 
i skole hver dag.

I slutningen af 3. klasse havde lærerne på 
Lindebjergskolen foreslået ,  at hun blev fly-
ttet til Jyllinge skole. Herefter begyndte det at 
gå fremad, men jeg må indrømme, at hendes 
læse og skriftlige udvikling først rigtig tog fart, 
da hun fik en mobiltelefon i dåbsgave(hun blev 
først døbt som 12-årig, da jeg er af den over-
bevisning, at børnene selv skal bestemme om 
de vil tilhøre den kristne tro) af min lillebror og 
hans kone ligesom computeren også hjalp til.
I efteråret 2006 ”syntes” Stella det var hen-
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des tur til et længerevarende hospitalsophold. 
Lægerne troede hun led af anoreksi, da hun 
var utrolig spinkel som yngre, der var dog en 
ting, der ikke stemte overnes med anoreksi, 
i modsætning til anoreksi-patienter kastede 
hun op i læger og sygeplejerskers nærvær. 
Endelig fandt de ud af at hun var blevet bidt 
af en skovflåt under vores ferietur til Tjekkiet. 
Hendes hospitalsophold kom til at vare en 
måned. Igen fik jeg samme fantastiske be-
handling af min chef, hvordan Henriette fik 
drejet det rundt kan jeg desværre ikke huske.
Men ligesom mange andre blev Stella sko-
letræt. Hun begyndte at tale om efterskole og 
hun fik opbakning fra hendes klasselærer.
Så først gik turen til Rågelund efterskole(lidt 
uden for Odense). Her blev der undervist efter 
kæft, trit og retning-metoden. Stella blev al-
ligevel så glad for at gå  i efterskole, at hun 
havde mod på et år mere, men hun ville dog 
gerne skifte skole. Så det sidste år blev til-
bragt på Nislevgård efterskole i Otterup i det 
nordlige Fyn. Her var tonen noget mere fri 
men eleverne lærte dog stadig noget. Stella 
lærte utrolig meget af de 2 år på efterskole 
ligesom hun også blev modnet.

Efter endt  skolegang gik Stella i gang med 
SOSU-uddannelsen. D. 14.11.2012 fejrede 
eleverne deres eksamen med limousinekør-
sel fra Brøndby til restaturant Rio Bravo i det 
indre København, hvor den naturligvis stod 
på stegt flæsk og persillesovs. Stella havde 
stort set scoret topkarakterer i samtlige fag, 
så hun havde fået mod på at kaste sig ud i 
assistentuddannelsen også. Så næste sko-

legang foregik i Herlev, men ak buskørslen 
var atter blevet forringet, så hun havde ikke 
mulighed for at komme hjem til Herringløse 
selv. Dette løste vi ved, at Stella og jeg ful-
gtes ad om morgen. Hun kunne så sætte mig 
af i Høje Tåstrup og selv fortsætte til Herlev. 
Der var dog den betingelse at for at jeg kunne 
acceptere dette, skulle hun altid holde klar til 
at afhente mig i Høje Tåstrup kl. 16.20. En 
opgave som hun selvfølgelig klarede. Men 
det fortæller lidt om, hvor besværligt om end 
dejligt det kan være at bo på landet. Assisten-
tuddannelsen blev selvfølgelig også klaret 
flot. Derudover lokkede hun også hendes mor 
til at starte på SOSU-uddannelsen. 

Midt i studierne forlod hun lige pludselig af 
egen fri vilje barndomshjemmet, da hun have 
fået lejlighed i Morbærhaven i Albertslund. 
Nu var vi to gamle så heldige dels at have 
børnene tæt på og så kun med 800 meter af-
stand mellem dem.
Efter Henriette havde bestået uddannelsen 
som SOSU-hjælper, fik hun job som fast af-
tenvagt hos Egedal kommune. Efter Stella 
havde bestået assistent-uddannelsen var hun 
jobsøgende i nogle måneder  herefter fik hun 
ansættelse som vikar på moderens arbejdsp-
lads, der gik dog ikke særlig lang tid førend 
hun blev fastansat. Hendes unge alder til 
trods har hun også nået at være tillidsmand, 
dette tillidserhverv fik hun dog hurtigt nok af, 
der var vist også noget med et lønsystem, der 
blev lavet om, så hun trak følehornene til sig.
At arbejde samme sted som sin moder har 
jo også resulteret i, at maden blev leveret 

Foråret 1999: Stella & co. Optræder her med Jose-
phine Baker-sangen

3.06.2010: Nye HTX-studenter: Kevin, Kevins for-
lovede Denice og Denice’s tvillingesøster Sandra.
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Går du med en lille drøm om at være med 
i nigruppen, så skulle du ta’ og melde dig 
til det. Vi er pt 6 smukke unge damer i 
gruppen, men ‘en ønsker desværre at 
forlade os pga. travlhed på arbejde og 
hjemmefronten.Alle er velkomne til at 
være med, og gerne nogle unge kræfter 
der kan fører traditionerne videre, jazz, 
loppemarked, vin/ølsmagning 
Arbejdet består bla.i: 
at være med i planlægningen af arrange-
menter, indkøb, borddækning og oprydn-
ing. 
Vi holder møde 3-5 gange om året
Medmindre dette har skræmt dig væk ,så 
tænk lige over det engang og så kontakt 
en af os. Vores mail mm står i bladet.

Hilsen fra Marianne Rasmussen, 
Camilla Jakobsen, Charlotte Hansen, 

Regitse Brun, Tine Svitzer

Hallo, hallo!
fra Herringløse. Så mange gange har hun 
måttet høre på bemærkningen , hvad har mor 
så lavet til dig i dag. Hertil har hun så kunnet 
svare, at det e r ikke min mor, der har lavet 
maden, men derimod min far(efter jeg mist-
ede mit job i Nordea(jobbortfald, som det så 
”smukt” hedder i finansverdenen i disse dage) 
har jeg jo masser af tid til den slags sysler og 
så kan jeg i øvrigt godt lide at lave mad).

Nu ligger landet sådan,  at Stella forfølger 
hendes livsdrøm om at blive sygeplejerske, 
idet hun pr. 01.02. 2018 starter på Sygeple-
jerskolen i Roskilde. Det bliver godt nok svært 
for hendes lige pludselig at skulle klare sig for 
SU og så de evt. vikarvagter hun kan få pas-
set ind i studierne, når man er vant til at have 
en fast lønindtægt. Studierne er jeg overbev-
ist om, at hun nok skal klare.
Med disse ord vil jeg slutte min beretning om 
vores foreløbige liv i vores dejlige landsby. 
Den sidste bemærkning kan jeg ikke få Stella 
med på, da hun synes, det er enormt kedeligt 
at bo i Herringløse.
 Erik Sjöbeck
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Vi var glade, da vi efter et halvt års dialog med 
kommunen fik afkortet hellen i krydset, så 
især de store landbrugsmaskiner og lastbiler 
kunne få større sving på og måske ville un-
dgå at køre ind i vores plankeværk, som det 
havde været tilfældet 3-4 gange året forinden. 

Men ak - træerne vokser ikke ind i himlen. 
Midt i december blev vi for første gang angre-
bet fra den anden side. 
En til højre mod Østrup svingende bil havde 
for stor fart på - måske var det glat, måske 
var der en anden årsag - men han røg ind 
over hellen, væltede det blå skilt og fortsatte 
over i vores plankeværk. Skaden ved denne 
påkørsel var dog ikke så stor. En enkelt bræk-
ket planke. 

Men men .. juleaftensdag blev det rigtig 
slemt. En lastbil med en meget lang, tom sæt-
tevogn fortsatte over krydset og videre ned ad 
den lille Bygade, indtil han opdagede, at det 
vist var forkert. Så bakkede han og svingede 
monsteret rundt, så det bragede ind og vælt-
ede 2 sektioner af vores plankeværk, så det 
lå spredt på kørebanen, hvorefter han sving-
ede til højre ad Hvedstrupvej og forsvandt i 
stor hast. 
Vores genboer havde set, at det var en rød 
lastbil uden nummerplader på sættevognen 
og med et skilt "Solgt" i forruden. Erik satte 
efter ham, men han var over alle bjerge.
 
Julemaden blev sat på vent. Vejen blev ryddet 
for brædder, og i løbet af de næste dage blev 
planke-værket med venlige naboers hjælp 
reetableret.
 
Vi har flere gange prøvet at få kommune og 
politi til at forstå, at det kun er 2-3% af de godt 
3.000 biler på Bygaden, der skal fortsætte 
ad "den lille Bygade", hvorfor en eller anden 
markeringsforan-staltning inden krydset ville 
være optimal. Vi kunne herved måske und-
gå de i gennemsnit 5-6 biler om dagen, der 

vender rundt på den lille Bygade, når de opd-
ager, de er kørt forkert. 

Men nu kan de faste beboere på den lille 
Bygade da være sikre på, at de kan finde den 
rigtige vej til Østrup med de nye flotte skilte, 
som vi alle har fået lov at betale (!).
 

Helle Simonsen
Hjemmet, Bygaden 16

Læserbrev: Juleaften 
blev det rigtig slemt

“Så bakkede han og svingede monsteret rundt, så 
det bragede ind og væltede to sektioner af vores 
plankeværk. Privatfoto
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Bjarne har desværre ikke mulighed for at 
skrive Hjørnet denne gang. I stedet har vi 
fået en vikar til det. (En der kom forbi og er  
redaktionen bekendt!). Værsgo!

Så kom 2018, og vel overstået jul og nytår 
uden sne, men med rigelig regn, og allerede 
16/1 stod den første lille Erantis lille og fin i læ 
af blæsten, og allerede nu står vintergækken 
og ser det kommende lys.

Der blev taget vel mod flygtningene på Ryt-
terkær, store som små. Der kom sprøjter med 
fuld udrykning af og til, da der blevet lavet de-
likatesser i køkkener. 

En stor indsats fra lokale beboer, var med 
til at de lærte, ikke alene sprog, men også 
hvordan vi er i vores landsby, det var med 
til at de følte sig trygge. Tror det var en stor 
hjælp for Roskilde Kommune, men nok også 
lidt besvær, havde de !!!

Men har vi lagt mærke til de store mængder 

af Gæs af forskellige slags, som slår sig ned 
på gårdenes marker, hviler sig, og flyver til 
Gundsømagle sø, ja det er den nede ved 
Østrup. Man kan undre sig over den måde de 
flyver på, i deres V formationer, men det er 
en særlig indarbejdet teknik. Og tit er det lige 
direkte mod vinden, og den har vi haft nok af. 
Ja man mener vi har sparet på varmen, MON 
med al den vind.

Ja selv storken kom forbi, i hvert fald på Ryt-
terkær, en lille DRENG blev født, mor og barn 
har det godt og trives.

Post Danmark beklager i store annoncer at 
de ikke har opført sig ordentligt, og vil gøre 
det bedre. Nej, var det Post Nord, nå ja, hele 
siden var jo blå.

Men Gul og Blå er deres biler, som også bety-
der at vores daglige post, Mette måtte forlade 
os. Og det lader til at der nu kun er en ”raket” 
på banen, hvis han er forbi !!
Foråret er stærkt på vej, vandet synker, jorden 
bliver tør, bør vi håbe, så vi kan komme ud 
igen, rode i jorden plante nyt og se det vokse 
og komme i gang med at bytte planter ved 
vores skønne Gadekær.   
Godt Forår.

En der kom forbi.

Vikarens 
hjørne
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Ni gruppen inviterer børn og forældre/bedste-
forældre på tur til Dyregården lørdag d. 5. maj. 

Vi mødes på Vridsløsestræde 29, 2620 Al-
bertslund kl. 10:00. 

Kommer i senere så må I lige give besked, så 
vi kan holde øje med jer.

Vi skal se en masse dyr, lege, kæle, hygge og 
der er måske mulighed for ponyridning. 

Ni gruppen står for lidt forplejning, både vådt 
og tørt. 

Dagen er gratis men I skal tilmelde jer til en 
fra ni gruppen, så vi ved hvor meget der skal 
handles ind. 

Tur til Dyregården 
i Albertslund

Tilmelding senest den 29. april. Vores tlf. nr. 
mm. står I bladet. Så er der bare tilbage at 
krydse fingre for godt vejr, og vi håber at rigtig 
mange har lyst til at deltage.

PS. Praktisk tøj og fodtøj vil være en fordel.
Stor hilsen fra ni-gruppen
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Landsbyrådet
Formand:
Anders Gøricke
Hvedstrupvej 16
21 21 21 97
anders.goricke@sodra.com

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

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

Best.medlem:
Claus Wedel Nørgaard
Jønksvej 9
28 70 33 71
cwedel@live.com

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

Suppleant
Lotte Vangsgaard 
Brøndbakken 9
46762282 
lmunk@mail.dk

Suppleant
Peter Hansen 
Hvedstrupvej 24, 
4676869

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
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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