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Nyt fra
Landsbyrådet

Stier
Stien fra Højvangsvænge til Herringløse
Skole planlægges til etablering inden nytår.
Kommunens hensigt er, at det skal være
lokale der udføre arbejdet.
Landsbyrådet vil ikke deltage i processen
med udfindelse af mulige entreprenører i
Herringløse til den opgave. Vi vil ved opslag
gøre opmærksom på, at man kan give et tilbud. Kontaktperson i Roskilde kommune er
Michael Gärtner Nielsen michaelgn@roskilde.dk tlf. 4631 3711.
Landsbyrådet arbejder fortsat videre med
stier i om omkring Herringløse, og er dialog
med lodsejere og kommunen.
Nissepigerne
Der har været udskiftning blandt nissepi-

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.

Deadline for næste udgivelse:
1. februar 2014
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www.hh-portalen.dk

gerne, og vi håber der kommer en ny god
besætning til at følge vores hyggelige tradition op.
Collage med begivenheder
i Herringløse gennem
de sidste 15 år
Landsbyrådet arbejder med en collage af
avis artikler og andet som kan viser vores
”historie” inden for de sidste 15 år.
Trafik
De sidste trafikmåling viste, at der i løbet
af 24 timer på hverdage køre ca 3500 biler gennem byen på Herringløse Bygade.
Landsbyrådet har diskuteret denne sag, og
vi må nok erkende, at mængden af trafik
formentlig ikke falder før tilslutningen ved
Smørum/Egedal er lavet færdig.
Det vi derimod gør, er at arbejde med
hastighedskontrol, og vi har kontaktet politiet flere gange, og de har meddelt at de vil
afholde jævnlige hastighedsmålinger.
Cykelløb
Mange har sikkert bemærket at der har
været mange cykelløb i og omkring Herringløse.
Dem der deltager i løbene viser ikke hensyn til os beboere og der er ofte farlige situationer.
Helle har kontaktet Nordsjællands Politi og
fået oplyst at Ballerup Cykelklub har givet
urigtige oplysninger om de afholdte cykelløb.
Klubben blevet lagt på is af politiet i en periode.
Helle vil skrive til de cykelklubber vi kender
og få nogle kontaktpersoner, som vi kan
ringe til, hvis der er problemer. Vi vil ligge
de telefonnumre ud på www.hh-portalen.dk
Herringløse som energilandsby
Vi arbejder fortsat med de tal vi har indsamlet, og de viser en tendens til, at vi på kun 2

år har nedbragt vores Co2 udledning og energiforbrug med 15-20 %. Når tallene er endelig, bliver de sendt til Roskilde kommune.
Hvis vores tal holder vand, viser vores indsats at vi er meget længere fremme med
begrænsning af udledning af CO2 og energi
besparelser end resten af Roskilde kommune.
Økonomi
Landsbyrådets økonomi er god. Hvis nogen
har forslag til ting der kan gøres i Herringløse, er man velkommen til at kontakte Anders Gøricke.
SMS til beboere i Herringløse
Vi arbejder på et setup med de andre foreninger, om et sms modul, som kan sende
information rundt til alle i byen.
Desuden skal det også bruges til mistanke
om indbrud.
Brandøvelse og 1 hjælpskursus
Vi arbejder med en brandøvelse i Herringløse.
Vi håber at vi kan afholde et 1 hjælpskursus
i januar måned.
Hvis det bliver en realitet kan der læses om
det i kasserne og på www.hh-portalen.dk
Indsamling af æbler
Det er vores hensigt næste år, at lave en
fælles indsamling af æbler, og så køre dem
til et mosteri og få æblemost med hjem.
Dagbladet i Roskilde.
Dagbladet i Roskilde mangler unge, som vil
tjene penge på at uddele afviser for Dagbladet i Herringløse. Dagbladet kan kontaktes på 46758500.
Landsbyrådet i Herringløse
Anders Gøricke
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Forrygende fest med
tapas, dans og drinks

Den 2. november afholdt Landsbyrådet i
Herringløse HALBAL på Herringløse Skole.
Vi besluttede at festen skulle have fokus på
dans, drinks og lidt mad.
Musikken blev leveret af en DJ som spillede
alle typer musik, og skabte en fantastisk
stemning. Der skulle også noget drikkelse
til, og vi havde hyret et professionelt cocktail
firma, som lavede de bedste drinks.
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Maden var en tapas tallerken, leveret af
Solerex Gruppen. Virkelig god mad.
Lige fra starten af projektet var vi meget
spændt på antallet af deltagere. Vi skulle
faktisk være min 60. Meeen vi blev 92 deltagere, meget meget flot, og vi håber at dette
kan blev en tradition de næste år.
Tak for en god aften.
Landsbyrådet i Herringløse
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Det vil politikerne
med Herringløse
Herringløse Landsbyråd har gennem mange år haft et rigtig godt samarbejde med vores
politikere. Derfor syntes vi, at det er naturligt, at vi afholder et vælgermøde i forbindelse
med kommunalvalget.
Det har været meget vigtigt for Landsbyrådet at alle partier deltog i mødet. Derfor skrev
vi ud til alle partierne i Roskilde kommune, og forespurgte dem, om de ville deltage i
mødet, og samtidig svare på følgende 3 spørgsmål:
1. Hvad er Jeres holdning til stier i det åbne land, hvor skal de ”gå” ?
2. Herringløse er energilandsby i Roskilde kommune. Hvordan ønsker I landsbyerne
skal udvikle sig rent energimæssigt?
3. Hvordan ser I landsbyerne i fremtiden i Roskilde kommune?
Ikke alle har svaret inden vores deadlinie den 1. november, men dem der har svaret får
deres indlæg bragt her. Dog deltager næsten alle partierne i vælgermødet den 12. november.
Landsbyrådet, Anders Gøricke

Poul Fejer Christiansen
Venstre

1. Venstre er positiv overfor nye stier i det
åbne land. Der skal etableres en rekreativ
sti fra Herringløse til Gundsømagle Sø via
Skolegyden. Stien skal etableres i tæt samarbejde med de berørte lodsejere. Venstre
ser også gerne, at der etableres cykelstier
fra Herringløse til Sengeløse og Hove, så
cykelstinettet kommer til at hænge godt
sammen med vores nabokommuner. Cykelstierne skal etableres i tæt samarbejde med
de berørte lodsejere.
2. Venstre er imponeret over de meget flotte
resultater Herringløse har opnået som energilandsby. Det viser, at der kan spares på
energien på andre måder, end blot ved at
alle skal kobles på fjernvarmenettet eller
andre central løsninger. Venstre ser meget
gerne, at andre landsbyer i Roskilde Kommune bliver energilandbyer, og at der gives
mulighed for gode lokale løsninger.
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Jan Bjergskov Larsen
SF

1) Der skal sikres offentlig adgang til det
åbne land. Dette skal gøres gennem kontrolleret adgang til værdifulde naturarealer,
gennem etableringer af sammenhængende
cykel og naturstisystem i kommunen fra
nord til syd, herunder stiforbindelser i det
åbne land (og byen) og ved åbning af en
række markveje, som i dag er spærret af private jordejere. Denne offentlige adgang skal
markedsføres over for både kommunens
egne borgere til fods og på cykel og over for
kommunens turister.
2) SF mener, at Herringløse på energiområdet er et mønstereksempel. Vi ser gerne,
at andre lokalsamfund eksperimenterer med
lignende løsninger og vil gerne tilskønne at
de kommer i gang.
3) SF går ind for principperne om aktiv deltagelse, og om at beslutningerne skal træffes
tættest på dem de berører og i videst muligt
omfang direkte af dem selv. Disse principper
medfører, at SF går ind for oprettelse af lokalråd. Det er vigtigt for en positiv demokratisk
udvikling af kommunestyret, at lokalråd
får en beslutningsret i lokalområderne. En

beslutningsret der er klart defineret og som
Byrådet skriftligt og formelt har forpligtet sig
til at respektere.
Eksempler på kompetence som kunne
tillægges lokalrådene:
* Høringsret i forbindelse med alle kommunale initiativer der vedrører lokalområdet.
* Initiativret i forbindelse med alle emner, der
vedrører lokalområdet. Initiativretten består
i en ret til at få selvstændige beslutningsforslag sat på dagsordenen for byrådets
stående udvalg.
Jan Bjergskov Larsen

Torben Jørgensen
Socialdemokratiet
3. Venstre lægger meget vægt på, at landsbyerne skal have det godt i fremtidens
Roskilde Kommune. Det er afgørende for
Venstre, at der ikke kun sker en udvikling
centralt i Roskilde Kommune. Venstre ser
gerne, at andre landsbyer etablerer landsbyråd a la Herringløse, så der er et godt og
klart talerør for den enkelte landsby.
Poul Fejer Christiansen

1) Stier i det åbne land er ok og de bør som
udgangspunkt, være der hvor behovet må
være.
2) Herringløse bør som udgangspunkt være
selvforsynet med alternativ energi.
3) Landsbyerne vil fremover være et endnu
større aktiv i den samlede kommune.
Torben Jørgensen,
Socialdemokratiet
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Kvindernes tur
Søndag d. 15. september tog 29 kvinder
med bus fra gadekæret i Herringløse.
Første stop var Jægersprisslot hvor vi blev
vist rundt og samtidig hørte om Frederik 7.
og Grevinde danner. Frokosten blev nydt
på Gerlev Kro. Derefter gik turen til Gerlev
Rosenpark. Her var vejret dog ikke med os,
så det blev hurtigt overstået. Der var heller
ikke mange roser at se på. Dagen sluttede
af med kaffe og Gertruds hjemmebag.
Alle var enige om det var en dejlig dag, som
vi godt kan bruge nogle flere af.
TS
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Nyt fra Herringløse Idrætsforening
Zumba sæsonen er kun lige startet. Så er
du klar til en sjov times træning hver onsdag
fra kl. 20-21 så kontakt Lisa på telefon eller
e-mail og hør nærmere.
Vores nyuddannede instruktør Pia Sacson
står klar. Prisen er kun 450 kr. for en sæson!

Nyt fra AMBA
I AMBA har vi jo været i gang med et større
energi renoveringsprojekt, hvilket nu er afsluttet.
Vi har fået udskiftet det gamle oliefyr – og
det kan man vist også med rimelighed sige
var ved at have udtjent sin værnepligt. Kedelen var fra først i 1960’erne.
I gymnastiksalen er alle vinduer udskiftet og
vi har fået nye lavenergi lysarmaturer.
I store sal, lille sal, mellemgang og køkken
er de store vinduespartier ligeledes udskiftet
og så har vi fået nye
termostatventiler på samtlige husets 50 radiatorer.
Ovenstående projekter plus flere ’småting’
blev gennemført med Roskilde Kommune
som hovedsponsor
gennem et eksemplarisk samarbejde med
kommunens tekniske og økonomiske
repræsentanter.
Torsdag den 21. november kl. 19.30 afholder vi generalforsamling i AMBA og vi vil med
glæde vise de nye tiltag frem for alle, der
måtte have interesse herfor.
Til generalforsamlingen sidste år bød vi på
smørebrød og en kold drik. Det viste sig at
være en god ide, så det gentager vi igen i år.
Vi håber på stort fremmøde.
VH. Leo Holm
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Badminton
Vi har stadig ledige tider. Er du interesseret
i en time træning ugentligt med en god ven
eller veninde så ring eller skriv til Lisbeth
og hør om i kan få den tid der passer jer.
Det koster 1200 kr. for hele sæsonen for en
bane en gang om ugen.
Børnegymnastik og fastelavn
Børnegymnastik blev desværre ikke til noget
i år grundet mangel på fremmøde/interesse.
Vi er i god tid, men af hensyn til jeres plan-

lægning kan vi oplyse, at HIF invitere til
fastelavn på Herringløse skole søndag den
23. Feb. 2014 kl. 10.
Denne gang med fastelavnskøller der kan
holde til de store overarme... så sæt kryds i
kalenderen allerede nu.
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Kaffesalon for kvinder
i Herringløse og omegn
Vandværket har fået
egen hjemmeside

Der stille stadig skærpede krav til vandværksdrift. Et af kravende er, at det skal
være muligt for forbrugerne at finde information om vandværkets drift, herunder vandkvalitet og priser. Loven anviser, at disse
oplysninger bør være tilgængelige på nettet.
I oktober gik vores hjemmeside on-line

IT support til hjemme PC´ere

og her kan I finde alverdens information,
lige fra vandværkets historie, bestyrelse,
vedtægter, drift og planer. I finder hjemmesiden på www.hvand.dk og jeg modtager gerne forslag til forbedringer. Hjemmesiden opdateres løbende og de seneste nyheder kan
naturligvis findes som opslag på forsiden.
Jeg håber I vil benytte hjemmesiden. Det er
for jeres skyld vi har lavet den.
Lars K. Thomsen, Formand

Jeg ved, at der bor en masse spændende,
sjove og rare kvinder i Herringløse og
omegn - nogle af jer mødte jeg på vores
udflugt til Jægerspris Slot i september, og
en del kender jeg i forvejen, men jeg synes,
det kunne være hyggeligt at samle nogle af
alle disse kvinder til en uforpligtende omgang kaffe og kage og snak med naboen
og dem fra den anden ende af byen.
Hvornår: den første tirsdag i måneden
kl 19.30 – 21.30, første gang tirsdag d. 7.
januar 2014
Hvor: Ryttergaarden, Rytterkær 2, Herringløse
Hvem: Alle kvinder i alderen 18 – 99, der
bor i eller har tilknytning til Herringløse og
nærmeste omegn
Jeg håber rigtigt meget, at du har lyst til at
deltage i en hyggelig aften i mine stuer, så
tag naboen og veninden under armen og
kom.
Jeg forestiller mig, at dette kan blive en
tilbagevendende begivenhed, så sæt allerede nu X i kalenderen ved tirsdag d.

4. februar 2014, som vil være datoen for
næste kaffesalon på Ryttergaarden.
Tilmeldingafhensyntilkagebagning osv.
pågertrud@gundso-rev.dkeller 25366960
senest d. 2. januar 2014.
Gertrud Nielsen

Hvis du har problemer med din hjemme
PC, så vil jeg gerne hjælpe.
Jeg kommer forbi og kikker på PC´en uden
beregningen. Herefter aftaler vi nærmere.
Anton Fejer Christiansen, 46 76 80 24
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Nye vandmålere
til forbrugerne
Fra i år og videre i 2014, vil alle Herringløse
vandværk´s forbruger få installeret en ny
vandmåler.
Opsætningen af de nye målere er igen for at
imødekomme de nuværende og fremtidige
krav til moderne vandværksdrift. Målerne
bliver fjernaflæst og der er både lækage og
vandbrudsovervågning.
På vores hjemmeside www.hvand vil information vedrørende planen for installationen
og hvordan forbrugerne skal forholde sig,
blive offentliggjort. Allerede nu, kan du finde
mere information om den ny vandmåler på
hjemmesiden.
Mvh
Lars K. Thomsen
Formand

Herringløse Haveselskab
Kunne det ikke være hyggeligt at mødes
med naboerne? Tale om vores haver, udveksle erfaringer og evt.bytte planter.
Måske også dem der bor lidt længere væk?
En aften for ikke så lang tid siden sad vi ved
stearinlyset skær og talte om, hvor hyggeligt
det kunne være, at mødes med de andre
haveejere i Herringløse og udveksle erfaringer omkring planter med mere, og vi blev, i
kådhedens navn, enige om at stifte Herringløse Haveselskab, så det er hermed gjort.
Det lyder da hyggeligt, ikke? Vi kan hente
erfaringer fra andre bl.a ved at invitere forskellige foredragsholdere.
Til foråret kan vi gå på havevandring hos hinanden og også tage på udflugt til andres
spændende haver og parker uden for Herringløse.
Det første arrangement som vi tænker kunne
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holdes, var et foredrag om roser og det
næste store rosen- konventet som afholdes
i Danmark 2018. Vi tænker, at det bliver annonceret i næste Herringløse Tidende.
Syntes du også, at ovenstående lyder som
en god ide og kunne det være noget du vil
tage del i, så send en mail til Lisbeth von
Spurr på mail: von.spurr@gmail.com eller
Helle Normind på mail:
hellenormind@gmail.com.
Der er ingen forpligtelser, men vi vil gerne
have et overblik om andre er interesseret i
ideen om at dele erfaringer og blive klogere
på planter og blomster. Vi inviterer til det
første møde/arrangement, så snart vi har
det på plads.
Mange kærlige blomsterhilsner
fra Helle Normind
og Lisbeth von Spurr

MIN BUTIK

Kunsthåndværk og gaveartikler
Butikken er som vanlig åben fre-lør og søndage kl. 10-17
Fuglefoder, fuglekasser og redekasser samt kanin og hønsehuse.
Bøffer, pølser og stege fra Herefordkvæg.
Julestue og café starter lør. d. 30. nov.
og har åbent de fire advent-weekender kl. 10-17.
Der er ikke kørsel til skoven, men vi vil ha’ fine træer på gårdspladsen.
Da det bliver min sidste Julestue i Bondegården,
vil der være mange gode og billige varer.
PS: Husk vi holder lukket jan. og feb. måned 2014.

Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Tlf. 22 818 929
www. min-gaardbutik.dk - minbutik@c.dk
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Bjarnes hjørne

Nytårsjazz
med Cornet-Ole
og drengene
Nytårsjazz på Herringløse Skole kl. 13:0016:00
Søndag d. 2. feb. 2014 vil ni-gruppen gentage den populære nytårsjazz.
For sølle 100 kr. får du 3 stk. smørrebrød,
småkager, kaffe og en dejlig underholdning
med Cornet-Ole og hans drenge.
Tilmelding til Solvej på tlf: 46769275
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Så er jeg her igen! Forleden var jeg i Jylland
og det var en imponerende tur. Alle de motorveje der er bygget de sidste par år.
Der er snart ikke plads til græs og køer
mere. I trekant-området ved Fredericia og
Vejle var der trafik som på Sengeløsevej
i myldretiden. Men efter Vejle mod nord –
ikke en bil! Det passer ikke helt – der var
en enkelt, som overhalede så hurtigt, at jeg
ikke så den i bakspejlet.
Jeg måtte spørge en jyde om de tomme
veje. Ved vejs ende fortalte en jyde mig så,
at folk ovre fra Djævleøen ikke forstod ret
meget, fordi motorveje i Jylland ikke var
bygget for de små bilers skyld, men for de
store lastbilers skyld og med anhængere
der fragtede produktion til udlandet.
Og han snakkede om vinger der var 200 meter lange og legoklodser og tøj og maskiner,
ja han snakkede og snakkede – og derfor er
der masser af trafik på vores motorveje om
natten, sagde han.
Og bedst som jeg tænkte på Vestas og Lego
og Bestseller og Siemens og……..kom jeg
til at tænke på, at Roskilde Kommune ligger næsten sidst af alle kommuner, når det
drejer sig om hvor venlige landets 98 kom-

muner er overfor erhvervslivet. Altså vores kommune er
en de mest uvenlige.
Betyder det, at hvis kommunen lå i top 6 på listen, ville
der flytte flere virksomheder
og dermed arbejdspladser til Roskilde?
Og betyder det så f.eks., at hvis turistkontoret holdt åbent i weekenden i højsæsonen
og hvis en campingplads fik lov til at etablere en swimmingpool på en brakmark der
ikke bruges til noget som helst, at der ville
komme flere turister?
Nu til det helt lokale. Mig bekendt bor der
kun en i Herringløse der stiller op til den
ny kommunalbestyrelse. Det er Poul Fejer
Christiansen og ham stemmer jeg på.
Han vil, blandt meget andet, arbejde for
etablering af en sti mellem Herringløse og
Gundsømagle.
Den kunne jo udgøre begyndelsen på et trekant-område på Sjælland mellem Roskilde,
Herringløse og Gundsømagle.
Nå, der løb fantasien vist helt løbsk! På
den anden side – uden fantasi flyttes ingen
grænser og intet sker. Vi læses ved til februar 2014.
Bjarne Leed
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Nyt fra Roskilde
Bibliotekerne

Kirsten Koch: Nunofiltning
Kirsten Koch, Gundsømagle er uddannet
dameskrædder og har været ansat hos både
Holger Blom og Jørgen Bender. Kirsten har
altid lavet håndarbejde og har også undervist i syning. For ca. 1½ år siden fik Kirsten
øje på en ny hobby - nunofiltning, filtning af
uld på silke og har været på kurser i teknikken. Hun eksperimenterer løbende med nye
materialer sammen med ulden og silken,
som bliver til smukke, farverige sjaler, der
nu udstilles.
Kirsten Koch var Roskilde Bibliotekernes
Månedens Kunstner, oktober 2013
4. november – 28. november
Sted: Ågerup Bibliotek
2. december – 30. december
Sted: Viby Bibliotek
Teatret Aspendos spiller Totte bygger
De fleste kender Gunilla Woldes børnebogsserie om Lotte og Totte, der fortæller om
små og store hverdagsoplevelser, som børn
føler glæde ved at genkende og tale om.
Mød den herlige Totte i en munter teaterforestilling for de mindste.
Totte vil bygge et hus. Hele Tottes værktøjskasse må i brug, før han kan invitere mor
og far til ”kaffe” i sit nye hus. For børn fra 2-5
år og forældre/bedsteforældre
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Lørdag d. 16. november kl. 11-11.40
Sted: Ågerup Bibliotek
Pris: Børn 20 kr. Voksne 20. kr. Billetter
sælges fra d. 31. oktober
Kom til strikkecafé
Medbring dit strikketøj og få hjælp og inspiration af de andre deltagere. Hvis du har lyst
til at fortælle om et tema, en god idé, et godt
sted på internettet eller andet, er du velkommen til at lave en kort indledning.
Henvendelse til Gitte Jacobsen
gitteja@roskilde.dk.
Mandag d. 25. november kl. 15-17: Vi strikker løs
Sted: Ågerup Bibliotek Gratis adgang – bare
mød op. Kaffe/te kan købes.
Frejas engle
Freja Jensen er 20 år og har Downs syndrom. Hun har malet i 4 år, men har tegnet
siden hun kunne holde på en farveblyant.
Ofte var det på den måde, hun kunne kommunikere, hvis der var noget, hun ikke kunne
sige med ord. F.eks skulle hun engang
fortælle i skolen, at hendes fars kat ventede
killinger, men hun kunne ikke forklare det, så
hun tegnede en kat med killinger i maven.
Tilfældigvis tegnede hun 3 killinger, som katten også endte med at få! Udstillingen viser
Frejas seneste malerier befolket med både
engle og andre figurer.
2. december – 19. december
Sted: Ågerup Bibliotek

Cyklende
politikere i byen
De lokale politikere fra Venstre var forleden
på tur rundt i den nordlige del af kommunen.
Turen sluttede i Herringløse en kold efterårsdag, hvor Landsbyrådet stillede med
kaffe og frugt.
Greiff
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Vandværket
indfører
kvalitetsledelse

Skal træet
tændes,
såeee.......!

I løbet af 2014 indfører Herringløse vandværk kvalitetsledelse i driften. Dette er et
lovkrav, hvorfor vandværket overfor Roskilde kommune skal dokumentere, at vandværket drivet på forsvarlig vis og der udøves
rettidig omhu for vedligeholdelse af materiel
og bygninger.
For at sikre procedure og dokumentation
vil vi anvende TETHYS, som er en webbasseret applikation.
Læs mere om TETHYS på: http://www.
tethys.dk/
Mvh
Lars K. Thomsen
Formand

Julen nærmer sig - og dermed også den
årlige tradition: Juletræstænding ved
gadekæret. Den finder sted 1. december
ved gadekæret i Herringløse
Men, men, men.....skal vi have godteposer,
gløgg og æbleskiver, har vi brug for nye
kræfter.
Kom ud af busken og giv et nap med sammen med Ulla.
Kontakt Ulla (fra børnehaven) på tlf:
46768106.

Herringløse vandværk
generalforsamling
Husk at der er ordinær generalforsamling i Herringløse vandværk I/S i marts
2014. Den nøjagtige dato er endnu ikke
fastlagt, men vil så snart bestyrelsen har
planlagt generalforsamlingen, blive offentliggjort på vores hjemmeside www.
hvand.dk.
Indkaldelsen til generalforsamlingen vil
dog stadig blive iværksat ved omdeling
til forbrugerne, i henhold til vedtægterne.
Mvh
Lars K. Thomsen
Formand
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Hallo, hallo…..

Kender du Roskilde
Bibliotekernes bogbus?
Den er lang som et hus og høj som et træ,
kører på 6 megastore hjul,
den er både gul, rød og blå.
Bogbussen holder ved bybussens stoppested, Gadekæret i Herringløse
hver tirsdag kl. 17 – 18.
Alle har fri adgang i hele åbningstiden – små
& store, unge & ældre.
Smut en tur i bogbussen og se de mange
tilbud til børn og voksne.
Der er nyt på hylderne hver dag – alt kan
lånes (dog ikke bamserne og puslespillene)
Du skal bruge dit sundhedskort eller lånerkort til Roskilde Bibliotekerne.
Alle kan låne og aflevere i bogbussen.
Har du f.eks. lånt i Ågerup, kan du aflevere
eller forlænge lånet i bogbussen.
Alt kan lånes og bestilles i bogbussen –
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bøger, film, lydbøger, tegneserier, musik, spil
– til både børn og voksne.
Du kan orientere dig i Roskilde Bibliotekernes samlede tilbud på
www.roskildebib.dk, og måske bestille et par
titler til afhentning i bogbussen. Det er gratis.
På www.bibliotek.dk kan du se, hvad der er
udgivet i Danmark, og hvad der findes på
danske offentlige biblioteker - og du kan
bestille det – til afhentning i bogbussen. Det
er gratis.
Brug bogbussen – den er også dit bibliotek.
På gensyn på tirsdag – bogbussen er stor og
har plads til mange☺
Med venlig hilsen
Roskilde Bibliotekernes Bogbus
Mail: bogbus@roskilde.dk
Mobil: 4093 3211

Kære alle Herringløse borgere!
Efter nyårsjazzen, som bliver holdt d.2.feb.
2014, kan det blive småt med arrangementer som vi alle kan få glæde af her i Herringløse.
Årsagen er, at et stort antal af Ni-gruppen
har ønsket at stoppe, helt og alene af den
grund, at nu syntes man, at nu skal der nye
kræfter og friske øjne til.
Ni-gruppen blev stiftet for 15 år siden, da
vi, en gruppe på 33 personer, var samlet på
Herringløse Skole omkring emnet: Hvordan
gør vi Herringløse til en aktiv landsby. På
det tidspunkt, for 15 år siden, var det ikke
en sjældenhed, at landsbyer rundt omkring i
det ganske land lå ”døde” hen.
Vi har alle oplevet at køre igennem landsby efter landsby der bare var lukket ned.
Det var en trist oplevelse og alle vi der var
samlet den weekend sidst i oktober 1998,
var enige om, at det skulle ikke ske i vores
landsby. Derfor blev bl.a. Ni-gruppen stiftet
for, at vi kunne have aktiviteter at samles om
både i de lyse timer; men helt bestemt også
i de mørke timer.
Vi har i mange vintre været samlet på skolen for at høre et foredrag om eksotiske
rejsemål, berømte forfattere, kunstmalere
o.s.v. Vi har også siddet i skolens lokaler
og sunget julesange og hørt julefortællinger,

så hyggen drev ned af
væggene. Når sommeren har nærmet sig
har og er det Danmarks
hyggeligste
loppemarked vi mødes sammen om. Hvis man kun
vil være med til at arrangere Loppemarkedet, kan det også være
en måde at føre en aktivitet videre på.
Skulle nogen sidde og tænke: Jeg vil da
gerne være med til at arrangere forskellige
aktiviteter, så min landsby hele tiden kan
være aktiv og levende, så meld jer endelig
på banen.
Det behøver ikke lige at være som det plejer, altså på sammen måde som Ni-gruppen
har gjort det. Konceptet kan være et helt andet. Vi i Ni-gruppen gør blot opmærksomme
på, at det er nu der skal nye folk til. Stik hovederne sammen fx med din/dine naboer og
forhør dig om deres tanker om ovenstående.
Der følger dagbog og pengekasse med! Har
du/I nogen spørgsmål er du/I velkommen til
at kontakte mig på von.spurr@gmail.com eller på mobil 21929387.
På Ni-gruppens vegne
Lisbeth
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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 + kontakt til
motionsrum og nøgler:
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:
Birthe Nielsen
Ågeruphøj 15
Ågerup
4000 Roskilde
40 76 91 85

Næstformand:
Henrik Jørgensen
Hvedstrupvej 12
46 76 12 04
henrik.kristine@mail.dk
Kasserer:
Kim Greiff
Østerbo 3
23 11 00 76
greiff.privat@gmail.com
Best.medlem:
Helle Nordming
Sengeløsevej 3
20 57 62 08
hellenormind@gmail.com
Best.medlem
Lotte Kofod
Skolegyden 3
46 76 20 25
lkofod@ofir.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

Suppleant:
Martin Poulsen
Herringløse Bygade 42A
mp@fjp-anlaeg.dk

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

Suppleant:
Henrik Larsen
Herringløse Bygade 34
22 22 45 23
h_larsen@godmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
22 20 07 38
sunetj@hotmail.com

Herringløse
Vandværk
Formand:
Lars Kim Thomsen
Herringløse Bygade 4B
46 76 87 98
larskim@thomsen.mail.dk
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Næstformand:
Nicki Nielsen
Østrupvej 5
46 76 20 24
nickiaagaard@gmail.com
Kasserer:
Poul Fejer Christiansen
Muldhøjvej 7
46 76 80 24
christiansen.herringlose@
mail.dk

Medlem:
Gurli Hansen
Korskær 16
46 76 94 63
gurli-hansen@post.
tele.dk
Medlem:
Lis Hansen
46 76 92 55
list@fholm.dk

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

Medlem:
Jytte Tholstrup
Arnishøjvej 1
46 76 95 98
arnishoej@mail.dk

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

Medlem:
Lis Alm
Herringløse Bygade 27
46 76 90 75
lis.alm@c.dk

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

Medlem:
Solveig Spanggaard
Søvænget 3
46 76 92 75
solveig4000@live.dk

Lars Kim Thomsen
Herringløse Bygade 4B
46 76 87 98
larskim@thomsen.mail.dk

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

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

Medlem:
Kristian Gylling
Hvedstrup Præstegård
kristian.gylling@
post.tele.dk
Redaktør:
Ulla Bech
Søvænget 12
61 79 96 16
ulla-bech@hh-portalen.dk

