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Aktivitetskalender
23. feb. Fastelavnsfest i gymnastiksalen kl. 10:00
25. feb. Førstehjælpskursus hos dyrlægen kl. 19:00
3.marts Kaninforedrag kl. 16-17
20. marts Kaninforedrag kl.16-17
25. marts Før du køber hund-kursus
27. marts Vandværkets generalforsamling kl. 19:00
5.april Gå-tur v. dyrlægen og hundetræner kl. 10-12
23. april Landsbyrådets generalforsamling kl. 19:30
24. maj Motionsløb for børn og voksne
25. maj Loppemarked v/gadekæret

Redaktion
Tine Svitzer
Rundingen 7
tine.svitzer@gmail.com
Tlf: 26 15 14 78

Hjælp til kaffebod
ved loppemarkedet
Har du lyst til at hjælpe med en eller flere
af nedenstående ting ved loppemarkedet
den 25. maj, så henvend dig til Tine på tlf.
26151478 eller skriv til tine.svitzer@gmail.
com
Du kan:
- bage en eller flere kager (du får dækket
udgifterne)
- passe kageboden en eller flere timer.
Ni-gruppen

Jørgen Brieghel, Østerbo 6
briemail@me.com Tlf: 40 859 859
Oplag: 300 stk
Tryk: Jungersen 43641000
Udgives: Fire gange årligt
Modtagere:
Samtlige husstande i Herringløse og omegn.
Dagbladet og andre aviser.
Roskilde Kommune.
Fjordmuseet i Jyllinge.
Biblioteker i Roskilde Kommune.
Annoncører.

Sidste frist for stof til næste blad:
1. maj 2014
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www.hh-portalen.dk

Stiprojektet
Landsbyrådet har været til møde med
Roskilde kommune angående stiprojektet
fra Herringløse Skole og til Højvangsvænge.
Der har været nogle knaster på vejen, men
på mødet blev der lavet en aftale om at arbejde videre med en lidt smallere sti på strækningen, og så samtidig arbejde videre med
et stiforløb helt til Herringløse.
Landsbyrådet er sikker på, at stien kommer
i 2014.
Pengene er bevilget, det er blot et spørgsmål
om udformningen af stien.
Vagtskifte
på HH-portalen
HH-Portalen blev skabt af Ulla Bech og har
været ”drevet” meget flot gennem årene.
Det var været et flot ansigt ud ad til.
Ulla har ønsket at give stafetten videre, og
den har Anton Fjer Christensen modtaget.
Vil glæder os over, at Anton som ung vil ligge
nogle kræfter i vores lokale samfund.
Grønne områder
Landsbyrådet er i dialog med Roskilde
kommune omkring vores grønne områder.
I samarbejde med kommunen har vi fået
beskåret et træ ved det vestlige gadekær.
Det er hensigten at vi sammen med Roskilde
kommune vil lave en plan for vores grønne
områder inkl. sportspladsen.
Det er tanken at vi sammen med kommunen
vil bede om et oplæg omkring vores grønne
områder fra Landarkitekt Skolen.
Der vil blive afholdt et borgermøde om sagen.
Samarbejde
om trafik
Det er hensigten, at vi vil forsøge et samar-

bejde med Sengeløse, Gundsømagle og
Herringløse om trafikken byerne.
Desuden har vi skrevet til politiet og bedt om
hastighedskontrol i og omkring Herringløse.
Energilandsby –
udfyld sedlen
Herringløse som energilandsby – I dette
Tidende har vi vedlagt et spørgeskema angående energiforbrug i Herringløse.
Det er meget vigtigt, at I udfylder det og aflevere det til os.
Der vil blive lavet en lodtrækning om 3
x 2 flasker rødvin til dem der indlevere
spørgeskemaer.
Vi håber dette spørgeskema vil give os et
bedre overblik over vores energiforbrug og
vores energiforbedringer i Herringløse.
Hal-bal
Landsbyrådet har besluttet at gentage succesen og afholder igen i år en efterårsfest
den 1. november.
Generalforsamling
i Landsbyrådet
Der bliver afholdt generalforsamling den 23
april 2014 på Herringløse Skole. Dagsorden
jf. vedtægterne.
Der er indkommet forslag fra bestyrelsen til
vedtægtsændringer.
Nyt løb
Landsbyrådet i Herringløse plan lægger i år
at lave en ny tradition nemlig Herringløse løbet. Mere info kommer senere.

Landsbyrådet i Herringløse
Anders Gøricke
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Herringløse Dyreklinik

Kommende arrangementer:

Kaffekomsammen
hos Gertrud

•

dit dyr, hvordan man håndterer et tilskadekommet dyr, lægger en forbinding,
klipper klør korrekt og andre praktiske ting.
•

3/3 kl. 16-17: Kaninforedrag på Gundsømagle Bibliotek. Hvordan får man mest
ud af sin kanin som kæledyr? Korrekt fodring og opstaldning af kaniner.

•

I sidste nummer af “Tidende” inviterede Gertrud til kaffesalon i Ryttergårdens dejlige
stuer.
Tirsdag den 7.januar kl.19.30 var første
gang - og ikke mindre end 28 kvinder i alle
aldre mødte op. Der var dækket op ved fire
borde, og man kunne sætte sig, som man
havde lyst. Gertrud havde lavet kaffe og the
samt bagt en masse skønne kager, og mens
det blev fortæret gik snakken lystigt
Ved et enkelt indslag blev der efterlyst folk til
at tage over efter Ni-gruppen, og der kom da
også flere bud.
Det er meningen at disse sammenkomster skal fortsætte den første tirsdag i hver
måned - så når dette blad kommer, har vi
igen været til kaffesalon på Ryttergården
den 4.februar. Fremover kan vi jo skiftes til
at bage - og så bliver det spændende, at se
hvordan det udvikler sig.
Herfra skal lyde en stor tak til Gertrud som
har taget initiativ og som lægger hus til.
Birte Fromberg
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25/2 kl 19-21: Førstehjælpskursus. Kom og lær hvordan du selv kan hjælpe

20/3 kl. 16-17: Kaninforedrag på Jyllinge Bibliotek om korrekt pasning og
opstaldning af kaniner. Hvordan får man mest ud af sin kanin som kæledyr.

•

25/3 –tid og sted følger. ”før du køber hund- kursus”. Overvejer du at
anskaffe en hund så kom og hør hvilke overvejelser du bør gøre for at vælge
den rigtige hund, der svare til de forventninger du har. Hvad skal man forvente
af omkostninger ved at have hund, skal man gå til træning, hvor længe kan den
være alene? Samt mange andre spørgsmål. Mød hundetræner, avler og
adfærdsbiolog Astrid Vestergaard og dyrlæge Lotte Kofod

•

5/4 kl 10-12: gå tur med dyrlægen og hundetræneren. Vi mødes ved det
vestre gadekær i Herringløse og går en tur på 4 km. Derefter er der kaffe,
kage og fri leg i dyrlægens have.
Alle arrangementer er gratis men kræver tilmelding på 29790609

Skolegyden 3, Herringløse, 4000 Roskilde
ring på 29790609 og aftal tid.
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Førstehjælpskursus
med Roskilde Brandvæsen

Der afholdes
førstehjælpskursus på den
gamle skole i
Herringløse en
lørdag formiddag i slutningen af marts/
begyndelsen
af april.
Datoen
er

endnu ikke helt fastlagt, men der sættes
opslag op i glasskabene i landsbyen og på
HH-portalen når dato foreligger.
Der er 16-20 pladser og prisen bliver ca:
400,- pr person ved 16 tilmeldte.
Kurset varer 4 timer og omhandler følgende:
- Undersøge en livløs person
- Give kunstig hjertemassage og kunstigt
åndedræt
- At kunne bruge en AED- hjertestarter
- At kunne lægge en bevidstløs person med
normal vejrtrækning i stabilt sideleje

Tilmelding til Lotte Kofod, tlf. 29790609 så
hurtigt som muligt, så vi kan se om der er
interesse nok for dette.

Velbesøgt valgmøde
Måske har I glemt det allerede, men vi havde
faktisk kommunalvalg i november.
Landsbyrådet arrangerede et pænt besøgt
valg-møde på Herringløse Skole.
Her var veloplagte kommunalpolitikere mødt
frem for at tale om stier i det åbne land, Herringløse som energilandsby og fremtidens
landsbyer. Mødet blev myndigt ledet af An-

Nyt fra HIF
Idrætsforeningen holdt generalforsamling
den 6. februar 2014. Mere herom følger i
næste Tidende.
Fastelavnsfesten afholdes søndag den 23.
februar 2014 kl 10 i gymnastiksalen på skolen. Kom og vær med til at gøre det til en
festlig dag.
Entré kun 25 kr. Kaffe og te er gratis, en
fastelavnsbolle til de lækkersultne kan
købes for 15 kr. Der er præmier til kattekonge og -dronning samt bedst udklædte i
flere kategorier.
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ders Gøricke, og der var fin dialog mellem
borgere og politikere. Det var en positiv
aften, hvor de politikere, der havde bedst
kendskab til landsbyerne i almindelighed
og Herringløse i særdeleshed høstede flest
point hos tilhørerne. Det huskede vi, da vi
nogle dage senere satte vores krydser ved
stemmebordene i Gundsølille.
brie
Holdene er nu midt i sæsonen, men det er
muligt at få en plads hvis i kontakter de holdansvarlige. I kan se dem på bagsiden af Tidende.
Ny administrator af motionsrummet er Sune
Tüxen Jørgensen.
I kan også finde Sunes kontaktinfo på bagsiden.
Siden efteråret har der været en række
tilfælde, hvor vinduer har stået åbne i motionsrummet (også i stormvejr!) og vægte
mm ikke har været lagt på plads :-(
Vi vil derfor minde om at I skal huske at rydde
op efter jer, lukke vinduer etc når I forlader
lokalet - til glæde og gavn for alle brugere :-)
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Nytårsløjer
eller.......?

Ordinær generalforsamling
i Herringløse Vandværk I/S

Den årlige ordinære generalforsamling i Herringløse Vandværk I/S afholdes torsdag
den 27.marts 2014 kl. 1900 i ”kaffestuen” på Herringløse skole.

Atter i år kunne vi vende hjem til det jeg formoder må være en vildfaren raket, ihvertfald
var en stor rude smadret og en stor nytårsraket var faret rundt i lokalet og havde
smadret adskilligt porcelæn m. m.

Forslag, som ønskes taget til behandling på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde, ikke senere end 15. februar.
Forslagene kan enten sendes pr. mail til vandværket, eller afleveres til bestyrelsen.
Informationer vedrørende generalforsamlingen, kan findes på vores
hjemmeside www.hvand.dk.
Vedrørende generalforsamlingens gennemførsel, henviser vi til vedtægterne,
som også findes på hjemmesiden

Ved et Guds under var ingen af møblerne
blevet antændt og dermed ejendommen,
men vi nøjes med lidt brændmærker rundt
omkring.

Jeg håber at brugerne vil bakke op om bestyrelsens arbejde med at levere rent, billigt
drikkevand af allerbedste kvalitet til Herringløse´s borgere.
Lars K. Thomsen
formand

Jeg formoder det er sket ved et uheld,
men vedkommende der har antændt raketter i nærheden eventuelt ved hjørnet af
Rytterkær/Bygaden, må have konstateret,
hvad som er sket, da ruden formentlig ikke
sprænges ganske lydløst!
Ikke at jeg regner med, at der er mandshjerte nok til at betale for de skader der er
forvoldt..
Jeg er jo bare glad for at det hele ikke er
futtet af, men jeg vil gerne opfordre til at man
fyrer raketter af med omtanke og træffer de
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fornødne sikkerhedsforanstaltninger, så noget sådant ikke sker.
Med venlig hilsen
Kirsten
Kræmmerhallen
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I Børnehuset Storkereden
er der liv og glade børn
En gang om ugen får børnehavebørnene danseundervisning, og
de synes det er rigtig sjovt
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Børnehavebørnene får danseundervisning
en gang om ugen i gymnastiksalen af Hanne
fra Hannes Danseinstitut i Hedehusene.
De synes, det er sjovt, og det er utroligt, så
meget de lærer.
Vi havde en rigtig hyggelig julemåned med
en masse aktiviteter og arrangementer. Vi
havde fx Luciaoptog, og det trak nok en lille
tåre frem et par steder. Åh, hvor var børnene
dog søde.
Januar har været kold, men børn elsker jo
som regel sne, så vi har da muntret os ude.
Inden døre har vi lavet kreative sysler, læst
historier og spillet spil.
Der bliver holdt samling hver dag, hvor
børnene øver fx ugedagene, og hvor de
skiftes til at fortælle og til at lytte til hinanden.

Vi har lavet ny Pædagogisk Udviklingsplan, der gælder for 2014-2016. I den er
der beskrevet fx pædagogiske principper,
værdier, visioner og mål. Interesserede kan
se den på www.storkereden.roskilde.dk
Et af de politiske mål er udvikling af børnenes
digitale kompetencer. Vi sidder ikke bare og
spiller spil på fx iPads, men arbejder pædagogisk med de digitale medier. Børnene skal
nemlig ikke kun være konsumenter men
også producenter.
Snart bliver det fastelavn, og det er også
sjov og ballade med at lave fastelavnsris(der
skal øves med at klippe med saks), tøndeslagning mm. Om eftermiddagen kommer

alle forældrene til kaffe og boller.
Vi har et lille hjertesuk. Vi har igen oplevet,
at der har været nogle på vores legeplads.
Der bliver røget nogle stærkere sager end
cigaretter. Vil I holde øje med jeres store
børn og deres kammerater? Vi tjekker vores
legeplads, når børnene kommer ud at lege,
men vi vil gerne have, at den er ren ☺
Janne, pædagogisk leder
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Til hundeejerne i
Herringløse

På ca. 35 meters fortov lå der på ’en og samme dag 8
(OTTE) hundelorte. Det kan I simpelthen ikke være
bekendt.
Vi har også en del dejlige markveje i Herringløse, som
bliver brugt til gå- og løbeture. De bliver også brugt til at
lufte byens vovser.
Det er ikke rart at komme
hjem, indsmurt i møg. Så
tag en lille plastikpose med i
lommen og saml op efter din
hund.
Det er enkelt og til glæde for
os allesammen.
tine & brie
(som begge er hundeejere)
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Herringløse
har fået en
ny Ni-gruppe
Ni-gruppen består fremover af:

Motionsløb i
støbeskeen

Landsbyrådet planlægger et motionsløb d.
24. maj.
Der vil være mulighed for enten at løbe eller
gå 3 eller 5 km.
Hold øje med næste nummer af Tidende,
glasburene samt HH- portalen hvor der
kommer nærmere information.

Camilla Jakobsen
Tine Svitzer
Charlotte Hansen
Susanne Thygesen
Sanne Andersen
Lisbeth von Spurr
I næste nummer af Herringløse Tidende vil
vi fortælle om fremtidige initiativer.
På gruppens vegne
Lisbeth
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Loppemarked i
Herringløse 2014

Jazz-Ole fyldte Herringløse Skole
Dette års jazz arrangement blev i år afholdt i
gymnastiksalen, hvilket ikke gjorde det ringere.
72 personer havde fundet frem til Ole og
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I år bliver datoen for afholdelsen af Danmarks smukkeste loppemarked søndag
d.25.maj.
Sæt allerede et X i kalendere nu!
For nytilflyttede kommer her lidt baggrundshistorie om, hvorfor vi afholder et loppemarked i Herringløse
For ca. 15 år siden var vi en flok mennesker
der var samlet omkring temaet: ”Hvad kan vi
gøre for at vores landsby ikke bliver kedelig
og trist at bo i?” Og så opstod bl.a.tanken
om at samles med alle de ting vi havde
liggende i vores gemmer; på loftet, i garagen, i kælderen o.s.v. en gang om året ved
søen. Det har vi så gjort en årrække og alle
vi der har deltaget i denne tilbagevendende
begivenhed glæder os hvert år til se og

gense hinanden. På dagen vil der blive solgt
kaffe, the, boller, kager og lagkager fra en
bod og en anden og meget populært bod;
pølser, sodavand og kolde øl.
Vi håber meget at ovenstående har inspireret dig til at deltage, på den ene eller anden
måde.
Kunne du/I godt tænke dig få en stadeplads
på loppemarkedet så send en sms´eller
maile dit navn og telefonnr. til: Camilla på
22762881 eller på mailen: comollomollo@
gmail.com eller til Lisbeth på 21929387,
mail von.spurr@gmail.com.

Tak for valget

Kære alle, Mange tak til alle jer, der stemte
på mig til kommunalvalget i november. Jeg
er meget glad for den fine opbakning, jeg fik
fra Herringløse. Herringløse skulle bare lige
have været en lidt større by på valgdagen..
Venlig hilsen Poul Fejer Christiansen

hans jazz-band, der igen spillede folk ”op”
af stolene. Smørrebrød, øl, vand kaffe og
småkager, så var den søndag reddet.
tine
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Bjarnes hjørne

Så er jeg her igen!
Det er deadline for min lille artikel til Tidende
i dag. Og nu har jeg siddet og gloet ned i
tastaturet en halv time for at skrive den - og
ikke et bogstav kan jeg komme på.
Er det sne-pressionen der blokerer – mit
humør kan ikke klare sne og kulde - og som
sædvanligt synes jeg ikke kommunen får
fjernet sneen herude, uden for byerne.
Stop en halv, siger en indre stemme: Du har
åbenbart lettere ved at brokke dig, end at
tænke positive tanker.
Prøv at tænk anderledes. Jeg kigger ud ad
vinduet, over mod mine naboer og glæder
mig over, at netop de er mine naboer.
Nu bliver skriveblokaden hævet, for jeg sidder jo og skriver!
Jeg er så glad for at leve i et demokrati.
Tænk hvis man var født i Syrien eller mange
andre steder for den sags skyld.
Så er jeg glad for at bo lige netop i Herringløse, en levende landsby som netop lever,
fordi så mange ildsjæle bruger tid og kræfter

på at etablere foreninger og
arrangementer og alt muligt
andet. Tænk at så mange mennesker, som i forvejen har en
travl hverdag, vil bruge tid på
os alle sammen. Dem er der al mulig grund
til at glæde sig over.
Der er også grund til at glæde sig over, at
kommunen har gjort det muligt at få renoveret skolen, så nyt oliefyr og nye vinduer
og døre og mange andre ting er blevet etableret.
Og så glæder jeg mig til på onsdag hvor aktive pensionister mødes for at spille dart og
tæppecurling – men først og fremmest for at
være sammen.
Men først skal jeg til øveaften i gospelkoret i
Ågerup. Det bliver man altså helt høj af!
Og når det kommer til stykket, er der jo
meget andet at glæde sig over.
Blandt andet, at det, forhåbentlig, snart bliver
forår. For når haven ligner en plet i Toscana,
forhåbentlig, er den altså smukkere end som
nu, hvor den ligner et stykke af landingsbanen i Thule.
Bjarne Leed

MIN BUTIK

Kunsthåndværk og gaveartikler
Fuglefoder, fuglekasser, redekasser samt kanin og hønsehuse.
Bøffer, pølser og stege fra Herefordkvæg

Generalforsamling
i Landsbyrådet
Hermed indkaldelse til Landsbyrådets
generalforsamling på Herringløse skole
onsdag 23. april 2014 kl. 19:30

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Formandens beretning
Kasserens beretning
Valg af formand, samt 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer,
1 kasserer (lige år) og 2 suppleanter
(supl.. for 1 år af gangen )
Valg af 2 revisorer (for 1 år af gangen)
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt

OBS: Butikken åbner først d. 7. marts efter vinterlukningen.
Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Tlf. 22 818 929
www. min-gaardbutik.dk - minbutik@c.dk
Venlig Hilsen Mona
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Forslag til vedtægtsændringer og øvrige
forslag skal være bestyrelsen skriftlig i
hænde, senest den 28. februar 2014.
(Ifølge § 13 i vedtægterne )
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Kaffesalon
for kvinder
Vi gentager succesen:
Hvornår:
Den første tirsdag i måneden kl. 19,30-21,30
Næste gang: Tirsdag den 4. marts
og igen tirsdag den 1. april
og igen tirsdag den 6. maj.
Hvor: Ryttergården, Rytterkær 2, Herringløse
Hvem: Alle kvinder i alderen 18-99, der
bor i eller har tilknytning til Herringløse og
nærmeste omegn.
Tilmelding af hensyn til kagebagning osv. til:
gertrud@gundsø-rev.dk eller 25 36 69 60
senest 3 dage før.
Første kaffesalon var et decideret tilløbsstykke, og vi erfarede, at mine stuer kan
rumme ca. 30 deltagere. Så jeg forbeholder
mig at lukke for tilmelding, hvis vi når op på
30 – af hensyn til den almindelige komfort
for deltagerne.
Mange hilsner
Gertrud
Rytterkær 2
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Fodboldpiger går til stålet
Hele Gundsølille egnen skal støvsuges for gammelt metal, når fodboldpigerne samler ind to søndage i
april til fordel for holdets træningslejr
i efteråret
Normalt går Gundsølilles U16 fodboldpiger
efter medaljer af guld og sølv, men nu går de
også efter gammelt jern og andre metaller,
der kan genanvendes.
De har indgået en aftale med Stena Recycling om at indsamle gammelt jern til genanvendelse.
Målet er at indsamle metal nok til, at holdet
kan komme på en træningslejr i Spanien til
efteråret.
Fodboldafdelingen i Gundsølille GSG&IF er
en lille klub, men engagementet er højt, og
alle muligheder må tages i brug. Fodboldpigerne og deres forældre kommer rundt og
samler metal ind søndag den 6. april .
”Vi er en lille klub, som måske ikke har en
kæmpe spillertrup, men pigerne har en
kæmpe spillergejst. De har både talent, en-

gagement og sammenhold, og de brænder
for at spille fodbold.
De vil få fantastisk meget ud af at kunne tage
på træningslejr sammen og også se, hvor
nogle af de store fodboldhelte spiller ” siger
træner Stefan Vedelsby.
”Jeg vil opfordre alle til at kigge efter i
pulterkammeret, garagen, skuret, kælderen
eller laden, om der skulle ligge noget gammelt jern og metal, som kan blive til støtte for
Gundsølilles fodboldpiger i stedet for bare at
samle støv.”
Alt af metal kan bruges, både jern, aluminium, kobber, messing, zink og stål. Fx gryder,
lamper, reoler, bestik, kabler, tomme dåser,
udtjent værktøj, haveredskaber, plæneklippere, tagrender, maskiner, vandrør, radiatorer, gamle fælge, cykler, gardinstænger osv.
Det er også muligt at aflevere metalskrot til
støtte for Gundsølilles fodboldpiger direkte
hos Stena Recycling, Navervej 19 i Roskilde.
Man skal bare huske at sige, at det er til
støtte for Gundsølilles fodboldpiger.
Frida og Maj-Britt
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Kontaktpersoner i Herringløse
Landsbyrådet

H.I.F

A.M.B.A.

Ni-gruppen

Formand:
Anders Gøricke
Hvedstrupvej 16
46 76 94 71
anders.goricke@sodra.com

Formand:
Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97
malene@herringloesegaard.dk

Formand:
Leo Holm
Herringløse Bygade 36
46 76 99 46
lho@metasch.dk

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

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

Medlem:
Camilla Jakobsen
Korskær 13
22 76 28 81
comollomollo@gmail.com

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

Medlem:
Susanne Thygesen
Rundingen 5
22 79 69 02
mollerthygesen@gmail.
com

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

Medlem:
Charlotte Hansen
Rundingen 8
28 24 15 12
cbh42@hotmail.com

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

Medlem:
Sanne Andersen
Østrupvej 9
50 43 00 82
Sanne.andersen1907@
gmail.com

Næstformand:
Henrik Jørgensen
Hvedstrupvej 12
46 76 12 04
henrik.kristine@mail.dk
Kasserer:
Kim Greiff
Østerbo 3
46 76 90 76
greiff.privat@gmail.com
Best.medlem:
Helle Nordmind
Sengeløsevej 3
46 76 20 20
hellenormind@mail.dk
Best.medlem
Lotte Kofod
Skolegyden 3
46 76 20 15 / 29 79 06 09
lottehaahrkofod@gmail
Suppleant:
Martin Poulsen
Herringløse Bygade 42A
mp@fjp-anlaeg.dk
Suppleant:
Henrik Larsen
Herringløse Bygade 34
22 22 45 23
h_larsen@godmail.com

Herringløse
Vandværk
Formand:
Lars Kim Thomsen
Herringløse Bygade 4B
46 76 87 98
larskim@thomsen.mail.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 børnegymnastik/
fodbold:
Pia Sacson
Rytterkær 5B 1tv
40 50 48 05
piasacson@hotmail.com
Kontakt badminton/
sponsorater:
Lisbeth Pettersson
Brøndbakken 1
20 63 16 33
brondbakken@os.dk
Kontakt til motionsrum
og nøgler:
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
22 20 07 38
sunetj@hotmail.com

Suppleanter:
Jens Hansen
Korskær 29
46 76 92 55
jens@fholm.dk
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
l.rahbeck@mail.dk

Vagttelefon: 70 26 27 81
Kasserer
Leif Hansen
Muldhøjvej 6
46 76 91 61
hansen.herringlose@hotmail.com

Medlem:
Tine Svitzer
Rundingen 7
26 15 14 78
Tine.svitzer@gmail.com
Redaktør af
HH-portalen:
Anton Fejer Christiansen
anton@hh-portalen.dk
26 20 08 41

