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Audebo Havecenter
På grænsen imellem Holbæk og Odsherred

Historien bag:

Audebo Havecenter er en familieejet virksomhed, som 
blev startet i 1989, hvor Gunnar og Lars Nielsen købte 
grunden med et skur på. Det var, hvad virksomheden 
bestod af dengang, men der er løbet meget vand i åen 
siden. Cigarkassen er fx blevet skiftet ud til fordel for 
rigtige kasseapparater! 

Kort efter overtagelse af grunden blev byggeriet påbegyndt, og snart skød den 
første del af det nye Audebo Havecenter op. Vi holdt indvielse sidst i marts 
1990, og vi har således eksisteret i 23 år. I de mange år er der sket en del om- 
og tilbygninger, så forretningen nu fremstår som en moderne virksomhed med 
2900 m2 indendørs butiksareal og 6000 m2 udendørs planteskole.

Vi har altid bestræbt os på at 
følge med tiden, og seneste 
tiltag har været en ombygning af 
planteskolearealet, hvor vi har 
flyttet en masse jord for at jævne 
arealet ud og gøre det nemmere 
for kunderne at komme rundt. 
Der er lagt 1000 m2 nye fliser, 
og samtidig har vi fået en masse 
nye planteborde med automatisk 
vanding. Vi har også installeret 
2 store regnvandstanke på i alt 

42000 l., og alt det regnvand, vi samler op, bliver så brugt til vanding i plan-
teskolen, og dermed prøver vi at skåne miljøet så meget som muligt, for der 
skal jo en del vand til specielt i de tørre perioder. (og ja det sker – selvom vi 
bor i DK). Det nye genanvendelsesanlæg sikrer desuden, at alle planter gødes i 
den rette mængde.

Audebo havecenter indeholder dog meget mere end haveplanter, og hvad 
dertil hører. Vores store indendørs areal er fyldt med spændende brugskunst, 

Jette Nielsen
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gaveartikler, potteplanter, krukker, granit, jord, sæsonvarer og meget meget 
mere. Desuden har vi en Interflora binderiafdeling, hvor vores dygtige blom-
sterdekoratører laver en masse kreative og flotte binderier af alle slags. Man 
kan altid ringe eller komme forbi med en idé eller et ønske – og så er pigerne 
allerede i gang med bearbejdelse og nytænkning.

Vi bestræber os på, at vores personale 
kommer med rundt i landet på messer og 
lignende for hele tiden at være opdateret 
på tidens trend. Det er vigtigt for at holde 
sig i form til kreativ udfoldelse – og så 
er det jo altid godt at komme lidt om-
kring og se, hvad der rører sig. Samtidig 
oplever vi gang på gang, at vores  piger 
nærmest ikke kan vente med at komme 
på arbejde igen, så de kan komme i gang 
med at udføre alle de idéer, de har samlet 
op på vejen, og det er jo dejligt for os 
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allesammen.

Vi bestræber os desuden på at give en professionel rådgivning og en 
god service, da det er alfa og omega i dagens kriseramte DK. Vi mener, 
at vi har en forretning, som vi kan være stolte af. Vi gør meget ud af, at 

der altid ser pænt ud hele vejen igennem, og vi bruger meget tid på at 
lave diverse udstillinger, der kan inspirere og interessere den brede vifte 
af kunder, som vi har. I løbet af året laver vi desuden en del kundear-
rangementer, hvor vi nogle gange byder på lidt mad, og naturligvis har 
vi altid en række gode tilbud klar.

Nok om Audebo Havecenters historie – herefter lidt om anlæg af ny 
have eller evt. omlægning af gammel have:

Ny husejer? Eller bare en tiltrængt forandring i haven?
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Er du lige flyttet i nyt hus og ligner grunden mere en byggeplads end 
noget andet? Inden du går i gang med at anlægge have, er det en god idé 
at overveje, hvordan din have skal se ud, og hvad den skal kunne. Det er 
selvfølgelig vigtigt, at den passer til netop dine behov: Er der fx børn, så 
der skal være plads til lege- redskaber? Skal der være plads til køkken-
have? Skal det være så nemt som muligt – dvs. græs evt. med lidt fliser? 
Eller skal den bare have hele armen med alt hvad til haven hører?

Uanset om man er til den minimalistiske have eller den helt store 
prydhave, er græsplænen første punkt på dagsordenen. Det allerbedste 
tidspunkt for såning af græs er fra midten af august til midten af sep-
tember. I den periode er jorden stadig lun, og der kommer som regel en 
del regn, som betyder, at græsset kan nå at spire, inden vinteren sætter 
ind.

Inden du sår græs, skal du sikre dig, at jorden er ren for fx cement-
klumper, murstensstykker og andet affald, som ofte lander på grunden i 
forbindelse med byggeri. Det er en god idé at fræse jorden, så den bliver 
løsnet i dybden. Det bevirker, at regnvandet nemmere kan sive væk. 
Desuden skal du sørge for, at jorden er jævn, da det er noget nemmere 
at rette op på før såning. Det er vigtigt, at græsfrøene bliver sået jævnt i 
det ønskede areal. Man kan med fordel anvende en såmaskine, som kan 
lånes i dit havecenter. Sørg for at så frø både på langs og på tværs, så 
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fordelingen bliver så jævn som mulig.

Terrassen skal også planlægges som noget af det første. Tænk på at den 
skal være der i mange år, så lad være med at lave den for lille fra start. 
Der kunne jo komme et par børn, der også skal være der med diverse 
vogne og cykler. Plant evt. små buske eller lign. rundt om flisebelægn-
ingen, så det afgrænser arealet.

Næste step for den nye haveejer kunne meget nemt være havens yder-
mur = hækken. Hækken viser, hvor din grund begynder, den skærmer 
for nysgerrige blikke, den dæmper støj udefra, og så ser den naturligvis 
også flot ud. De mest traditionelle hækplanter er bøg og liguster, men 
der findes et hav af muligheder. Inden man vælger hæk, er det en god 
idé at tage stilling til følgende: Hvor høj skal hækken være? Skal den 
blomstre? Hvor bred skal den blive? Vil vi klippe den? Skal den skærme 
af om vinteren?

FDM Kvalitetskontrol
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Hvis du vælger at anlægge din have selv, så husk at tænke frem: Du 
skal tænke på placering og beplantning. Der er et utal af muligheder: 
Træer, buske, stauder, naturgrund, rosenbed, rhododendronbed, stedseg-
rønne planter, slyngplanter, vandbassin i haven, køkkenhave, frugttræer, 
frugtbuske, krydderurtebed osv. Det hele kommer jo ikke på én gang, 
og derfor er en god planlægning alfa og omega. Tænk også på hvad du 
gerne vil kunne se fra terrassen og fra stuevinduet.

I de senere år (i særdeleshed i forbindelse med finanskrisen) er det 
blevet meget IN at være selvforsynende. Dvs. dyrke sin egen køkken-
have med diverse urter, kartofler, tomater, krydderurter osv. samt plante 
frugttræer og frugtbuske til egen avl. Specielt ved plantning af frugt-
træer er det vigtigt at finde de rigtige sorter og den rigtige placering fra 
start.

Der er efterhånden mange, der har et drivhus i haven til dyrkning af 
tomater osv., men har du ikke mulighed for det, kan det nu sagtens lade 
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sig gøre op af en sydmur på terrassen. Brug evt. kapilærkasser som gør 
det meget nemmere at få vandet og gødet regelmæssigt. Det samme 
gælder krydderurter, som er blevet yderst populære de senere år. Plant 
dem i kapilærkasser eller krukker på terrassen, så de er lige ved hånden, 
når du tænder grillen en varm sommerdag. Der er intet bedre end duften 
af friske krydderurter.

Når alt arbejdet med placering og plantning er slut, er der jo blot tilbage 
at sætte sig på sin terrasse en dejlig sommerdag og nyde en drink med 
masser af isterninger. Og så nyde synet af den dejlige have !!!

Rigtig god fornøjelse med arbejdet og rigtig meget velkommen i Aude-
bo Havecenter, hvor vi altid står parat med råd og vejledning samt en 
masse at se på.
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Lykke er …
- at nyde livet i haven
- at gå på opdagelse i sit havecenter
- at få en god idé til nyplantning
- at finde nye og spændende planter
- at købe kvalitetsplanter
- at plante nyt i egen have
-  at møde naboens beundrende blikke

Audebo Havecenter
Nykøbingvej 96                                     
4300 Holbæk

www.audebo-havecenter.dk
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Margit Zoega 

Margit Zoega der stadig bor i det hvide hus på Ejby 
Strandvej 8, har med stor indlevelse skrevet denne be-
retning, som vi bringer det første afsnit af. Hun beretter 
om oplevelserne i årene mellem 1925 og 1945. Andet 
afsnit bringes i bladets 2014 - udgave.

Del 1.

Desværre er der i dag mange spørgsmål, jeg aldrig får 
svar på. Dengang chancen var der, når mor eller far ville fortælle om gamle 
dage, havde jeg næsten aldrig tid til at høre om det, vore børn gider måske 
heller ikke, men jeg er næsten sikker på, at Nici og Nadia en dag får lyst til at 
læse om Moffes og Bedstes fortid.
Mine oldeforældre Sidse Marie og Christian Frederiksen var husmandsfolk og 
boede ved Ejby Å.
Farmor Hilma Marie og farfar Frederik Frederiksen, byggede hus på Oluf 
Christiansens vej.
Far Harris Frederiksen og hans far var nogle af de rigtige fiskere ved Ejby 
Havn, med den største kutter i havnen.
Farmor var som ung, smuk pige kommet fra Finland. Hilma Korhonen hed 
hun. Hun kom i huset på det store gods Eriksholm.
Hun blev gift med den flotte fisker Frederik, mon ikke de har mødt hinanden 
på Bramsnæs? Dengang var der danselokale der.
Farmor var ualmindelig dygtig og flittig, syede tøj til os alle. De fik 3 sønner 
og 3 døtre, og jeg nåede som dengang eneste barnebarn at være i fine kjoler, 
som hun havde syet. Jeg var kun 4 år, da hun døde.

Jeg blev født d. 31-12-1925-nytårsaften, døbt i Rye Kirke, konfirmeret i 
samme kirke og i 1947 gift der.

Da jeg blev født, boede mor og far i det dengang eneste hus på Niels Hansens 
vej. I det lange hus var der plads til 2 familier, så vi boede hos Anna og Niels, 
til huset på Strandvejen blev færdigt. Huset ligger på den første udstykning fra 
Bigaarden, der var dengang den skønneste udsigt over fjorden og Bramsnæs.
På det tidspunkt lå der flere grønne træhytter i skovkanten. Dertil kom hver 
sommer drenge fra storbyen, drenge der trængte til at komme ud i den friske 

Margit Zoega
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Harris (Margits far)
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luft.
Strandvejen var bare en smal grusvej. Der var stengærde herfra, forbi 
Havnevejen til Himleddet, området med den gamle pil, der står der endnu på 
hjørnet af Havnevejen og Hedegårdsvej.
Det var ganske ufarligt at færdes på vejen. Kun farfar, mekaniker Kristensen 
og havnefogeden Laurits Frederiksen ejede biler.
Det blev fortalt, at jeg engang gik hjemmefra som 2-årig. Alle naboer var med 
til eftersøgningen. De kiggede især i deres brønde, og brønde er naturligvis 
huller i jorden. Over mange brønde var bygget et lille hus, i huset et var stativ, 
herom et tov, i enden af tovet en spand, og uden på huset var et håndsving 
til brug ved ophalen af vandspanden. Disse huse var ofte halvt åbne, derfor 
frygten for, at jeg kunne være faldet i en brønd. Jeg var nu kun gået hjem til 
farmor.

Efter 6 år og 3 måneder kom jeg i skole. Den var ikke stråtækt men vi havde 
det godt.I de første klasser havde vi lærerinde fru Kalmark, en bestemt dame. 
De fleste 
lærte at læse, skrive og stave rigtigt godt hos hende. Vi havde hende også 
til ”håndgerning”. Det første år prøvede hun ihærdigt at lære mig at strikke 

Nye
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En frisør der følger 
med tiden, og bevarer 

rimelige priser. Du 
kan bestille online på 
www.annied.dk - det 
er hurtigt og nemt.
Pensionistrabat mandag-

tirsdag-onsdag 10%
Munkholmvej 26, 4300 Holbæk 

tlf. 59 43 84 84

Munkholmvej 26, 4300 Holbæk 
tlf. 59 43 84 84

Nu også netbutik www.annied.dk

Ungt tøj str. 8-16 år
Se noget af vores udvalg på 

netshoppen www.trendstar.dk
 

Eller besøg os i 
Ahlgade 58 4300 Holbæk tlf. 59430201
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grydelapper, det lykkedes ikke, de var og blev misfostre.
Senere fik vi Sanderhage, alle tiders lærer. Bare lektierne blev passet godt, 
kunne man lave meget skæg, før han sagde stop. Ofte var han med til leg i 
skolegården fx til forskellige boldspil. Dengang syntes skolegården stor, går 
man forbi i dag er den meget lille. 
Som det huskes i dag, var en sommer fuld af varme dage. Flere gange gik 
klassen i samlet trop, til Nagels Rende, hvor vi badede, fik svømmeunder-
visning, blev kølet dejligt af, men efter turen tilbage til skolen, var vi lige så 
ophedede, som da vi gik imod vandet.
Udflugter var vi på hver sommer, fx til Zoologisk Have eller forskellige slotte, 
det var herlige ture. Men forud var gået spændende dage. Problemet var, om 
vi havde råd til det. Det var problemet i mange hjem, ingen tvivl om det. Vi 
kørte med tog fra Kirke Hyllinge til Frederikssund eller cyklede til Holbæk 
med start ved skolen. Første stop ved Langtved Færgekro, der lå Kristian 
Færgemand klar med sin store jolle. Cyklerne blev stablet højt foran, og vi sad 
eller stod, mens Kristian roede. Han måtte tage turen flere gange. Hjemturen 
foregik udenom ad Holbækvejen. Færgemanden var uundværlig, for kom man 
fra Odsherred eller bare Holbæk og skulle til Hornsherred, sparedes en masse 
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tid. Nu måtte færgemandens opmærksomhed påkaldes ved at slå med en ham-
mer på et stykke jernbaneskinne der var ophængt i en galge, og man måtte 
tålmodigt vente på Kristian, som var en sindig fyr. Det var vist nok i 1952 
Munkholmbroen blev bygget.

Turen til og fra skole foregik altid til fods. Hjemturen ud langs gærdet (stien) 
var altid sjov, vi var flere, der skulle denne vej. Om vinteren kunne der være 
små problemer, når sneen føg, og der var store driver, så det var svært at finde 
stien.
I december måned skete der en masse i skolen. Vi begyndte med at lære nogle 
sanglege. Det skete i klasseværelset, hvor pultene blev ryddet væk, og så gik 
det løs med de forskellige ture, som legene bestod af.
En af juledagene mødtes 4 forældrepar til de skolesøgende børn i forsam-
lingshuset. Det kæmpestore grantræ skulle pyntes, godteposerne fyldes, 
appelsinerne tælles, og så blev der knaldfyret i den høje, runde kakkelovn 
for, at der kunne være lunt til vi kl. 17 ankom i vores fineste tøj, skuret rene. 
Alle lysene på træet tændtes, inden dørene til salen blev lukket op. Vi masede 
for at komme ind i varmen. Længe gik man om træet og sang mange af de 

Borrevejlecenteret - Hornsherredvej 3 - 4060 Kirke Såby  - 
Tlf. 4640 0140 - Fax 4640 0085 - borrevejle@spar.dk - borrevejlecenteret.dk

Borrevejle 
c e n t e r e t

Vi byder dig velkommen til 
Borrevejlecenteret, hvor vi 
bl.a. kan tilbyde et stort 
udvalg af  dagligvarer til        , 

Alt det du mangler - helt lokalt
frisk brød fra bageren, blom-
ster, benzin samt mulighed 
for overnatning på vores 
campingplads.

Borrevejlecenteret_148x105mm_2011   1 28-02-2011   21:15:32
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kendte julesalmer, så slæbtes træet hen i et hjørne, og vi stillede op på rækker 
og fik udleveret hver en godtepose. Nu blev der leget, alt hvad vi havde øvet i 
julemåneden, og i aftenens anledning var der violinspil til.
I den sidste tid havde nogen af os i dybeste hemmelighed øvet på et stykke, 
som blev opført i løbet af aftenen. Jeg husker tydeligt det første, jeg var med 
i. Det hed Tulles drøm, og Murer Poul spillede Ole Lukøje, søsteren Anni 
(Tulle). Endvidere var der en heks og en trold, og jeg var fe i lyserødt med 
sølvstjerner og tryllestav. 7 år og fe, jeg skulle ikke sige et eneste ord, så det 
klarede jeg sagtens. Jeg husker ikke alle stykkerne, dog det, vi spilede det sid-
ste år, det var så skægt. Det hed ”Prinsessen, der ikke kunne lyve”. Jeg skulle 
som prinsesse ligge og spytte kirsebærsten i hovedet på en tilbeder, og jeg fik 
publikum til at le og klappe bravt.
Der var ikke mange fritidsaktiviteter dengang, håndbold om sommeren og 
gymnastik om vinteren med opvisning i Borrevejle, dengang som nu.
For os, der boede nær havn og fjord, var der masser af oplevelser. Om vin-
teren, når der lå is på fjorden, var der gang i skøjter, kælke og isbåde. Far 
havde en isbåd, der var så stor, at han kunne bruge sejlet fra en stor jolle.
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Om vinteren under krigen blev der fra Dragerup foretaget skydeøvelser 
med granater. Når skydningen ophørte, skøjtede vi rundt og samlede bly og 
granater op, det gav en god portion penge. Der var såmænd også mange vok-
sne med i kampen om blyet.
Der var nogle år, hvor isen lå meget længe. Gamle Mary Olsen fortalte, at 
isen et år havde ligget til d. 5. maj, og man havde i dagene der omkring kørt 
brænde med hest og kane fra Munkholm til Ejby. Det var dog nær gået galt, 
sagde Mary.
Hele vinteren havde farfar og far syet deres garn. når foråret kom, blev garnet 
kogt og tjæret i de store tjæregryder ved havnen. Der lugtede af tjære i hele 
huset, når far kom hjem. Hans hænder og arme blev smurt ind i margarine, der 
opløste tjæren, først da blev de skrubbet med sæbe og neglebørste.
Så snart isen forsvandt, gjaldt det om så hurtigt som muligt at få de lange 
pæle slæbt ud til de sædvanlige pladser, bl.a. ude bag Orø. De skulle slås godt 
ned i havbunden, og det skete med en kæmpe hammer, der kaldes et ramslag. 
Det næste var at få hængt de enormt tunge tjæremættede garn på pælene. Det 
varede en hel dag at hænge 1 garn op, så det var et kæmpe arbejde at være 
bundgarnsfisker, og de sled sig op på det.

Haveanlæg, plantning. triming af græs, hække-
klipning, beskæring, fældning, rådgivning
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Nu skulle sildefiskeriet gerne blive godt, for vi havde købt på bog i Brugsen 
hele vinteren. Når vandet er frosset, ingen fisk, ingen penge.
Hvert forår var det lige spændende, for der var et fantastisk liv på havnen hver 
aften. Alle spejdede efter bådene, nu drejede det sig om, hvor dybt de lå i van-
det, hvor hårdt de var lastet. Der var altid kamp mellem de 2 store kuttere med 
Anton og Karlo Noer på den ene og farfar og far på den anden. Det var ikke 
kun for pengenes skyld, de var rivaler, det var også æren. Fars humør steg flere 
grader, når de havde større fangst end familien Noer.
Når fiskerne var i havn, skulle sildene sorteres, vejes og hældes i kasser og 
køres til Gammel Strand. Der var ofte flere hundrede kasser med 40 kg i hver. 
Også prangerne havde ventet spændt på, at bådene skulle komme hjem. De 
havde fordrevet tiden med at fortælle historier, og de grinede til tider højlydt. 
Nu skulle de købe fisk til næste dags handel ude omkring i landet. Den lange 
Emil og et par andre havde hest og vogn, men de fleste havde en kasse spændt 
fast på cyklen. Det var lille Frants, Martin ved Troldbykællingen, Laurits Vil-
helmsen og flere. Næste dag blev jeg måske sendt af sted med fisk til forskel-
lige rare mennesker. Værst var det at blive sendt af sted til gamle Kirsten ved 

Kun ét nummer
2030 1243

Til alle opgaver
info@jl-service.nu

Alt i Køkken, Bad &
Garderobe – Design, 

Levering og montering

Vinduer og døre fra Outrup

Tagløsninger

Ombygning /Renovering

-Og meget mere

Sammen med et solidt netværk af 
samarbejdspartnere udfører vi 
næsten alle typer af opgaver
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åen, for de havde en stor schæfer, som jeg var hundeangst for, men der var 
ikke noget at gøre, bare af sted.

Om sommeren badede vi fra havnemolen i timevis eller roede rundt i vigen, 
ofte til Bramsnæs efter anemoner og bøgegrene, eller vi studerede bare bøget-
ræerne, hvor forfædrene havde skåret deres navne i barken.
I tidernes morgen har der på Bramsnæs været restaurant med dansegulv og 
keglebane. Færgen fra Holbæk, Orø, Vellerup og Ejby Bro lagde enkelte gange 
til ved dette traktørsted.

En oplevelse gennem årene var besøg hos Gudrun Børresen. Hun var en 
imponerende dame, høj, rank og med smukt sort hår, der var sat op i en flot 
frisure. Det skete, man kom ind for at dykke i bolsjedåsen, inden ”Børre”, som 
vi kaldte hende, havde fået sat håret op, og vi så, at det nåede langt ned ad ryg-
gen til under bæltestedet. Hun var meget smilende og meget betænksom. Hver 
sommer, når hun flyttede på landet i huset på kanten af bakken kaldet ”Lille 
Rolighed” havde hun små pakker med til os børn, der boede lige her omkring. 
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Det var altid spændende, hvad hun havde fundet på, og jeg var heldig og fik 
ofte ting, hun selv havde haft som barn.
Hver sommer blev vi alle 4- mor, far, min bror Vagn og jeg højtideligt invit-
eret til te og fine kager i det kønne hus. Alt var hvidmalet, selv klaveret, det 
forekom helt fantastisk: tænk, at male klaveret.  
Gudrun Børresen var søster til den meget berømte komponist Hakon Børresen. 
Hun havde selv elever til violinspil , og prinserne Frederik og Knud var blandt 
dem.
For øvrigt har Christian d. X været sejlende her til Bramsnæsvig i sin seks-
meter for at besøge frk. Børresen.En gang hver vinter blev vi 4 inviteret til 
middag i ”Børres” lejlighed på Sankt Annæ Plads, en skøn lejlighed i nr. 22,4. 
sal. Her var rigtig mange fine ting og naturligvis et flygel. Rejsen til Køben-
havn nød vi også, det var ikke ofte vi kom til byen, selv om vi havde familie 
der. Det tog lang tid at køre fra Roskilde til København dengang, togene kørte 
ikke så stærkt. Vi gik altid ad strøget til Kongens Nytorv, videre ad Bredgade 
til Sankt Annæ Plads.

Det var nu ikke kun rulleskøjter, isskøjter, skæg og ballade, men også pligter. 
Det værste var, når far kom hjem med lakse- eller skrubbegarn, der skulle 
renses. De blev hængt på en række pæle, det kaldtes en stejlegang. Vi børn 
skulle pille tang, søstjerne og krabber af, og om sommeren lugtede det mod-
bydeligt. Om vinteren var garnet frosset sammen, så vi småtudede af smerte i 
fingrene. Der blev hældt kogende vand over garnene, men de frøs hurtigt igen. 
Mange vinteraftener blev brugt til reparation af samme garn, her hjalp vi også 
til, men det foregik i stuen, hvor der var varmt og hyggeligt. Et stort minus var 
indtørrede brandmænd i garnene, det sved i øjne og næse. Det skete, at mor 
eller far gik i køkkenet, der ofte var iskoldt med ruderne frosset helt til, men 
der blev lavet kakao, eller vi løb over vejen til Laura og Ejnar, som havde 3 
børn, hvoraf de 2 på vor vores alder, Ester og Edgar. Ejnar var sjov at spille 
kort med. Vi spillede Whist, som vi nu kunne. Vi havde mange fornøjelige vin-
teraftener der. Skulle vi tisse i aftenens løb, foregik det i den varme stald bag 
rumpen af køerne, det var meget bedre end det stormomsuste lokum i haven, 
og mor kunne altid lugte, når vi havde været i kostalden.  
En sjov dag var det den ene gang hver sommer, når det omrejsende tærskev-
ærk var hos genboerne. Det støvede og larmede meget, når kornet rystedes fra 
halmen, og de store halmballer ad en sliske blev presset op på høloftet.
Søndagene var dejlige om sommeren, altid solskin? Mine hvide sko blev kridt-
ede og sat til tørre på brønden. Dejlig mad fik vi om søndagen, kylling eller 
hjerter og frugtgrød, jordbær, rødgrød eller måske abrikos- eller sveskegrød.
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Desværre var mor tit syg af epilepsi, og en gang var hun på Dianalund et helt 
år. En tid boede vi hos faster Karla, der boede ved gadekæret i Kirke Hyllinge. 
Det meste af tiden boede vi dog hjemme. Tæt på havde jeg også en faster 
Kathe, hun gik i skole endnu, men sørgede for mit hår blev vasket osv. Der var 
nok at gøre. når vi kom fra skole, dvs. opvask hver dag og så den store have. 
Den var dengang meget større. 2 gange er der taget til udvidelse af Strand-
vejen. Jeg klarede haven, så godt jeg kunne. Det var et hårdt job at klippe 
tjørnehækken, der var om en del af haven. Vagn, min bror, stak altid af ud at 
lege. Men når Niels Hansen kom forbi på sine hjulede ben i de spidsnæsede 
træsko, vankede der ros ”Dygtig pige”, sagde han, han var så rar. Far var også 
glad for mit arbejde, viste det sig, for da året var gået, fik jeg en helt ny cykel, 
noget helt fantastisk dengang.
Hver dag omkring kl. 18 måtte en af os af sted til Lorentzens på Præstehol-
mgård for at hente 2 liter nymalket mælk i fuld fart ind langs gærdet med den 
blå mælkespand i hånden. Hjemvejen måtte tages mere med ro, så mælken 
blev i spanden. Det var møgirriterende at blive sendt efter mælk, hvis vi var 
midt i en spændende leg.
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En vild og voldsom pige har jeg været. Der røg en del ruder i skolegården. 
Det var en tung gang at gå til læreren og indrømme, at det igen var min skyld, 
at der var røget en rude. Anna Rasmussen, Præsteholmgård, siger, at jeg har 
været meget højt oppe i
deres valnøddetræ. Gerhard i Brugsen skrev:” Du er den rareste pige, jeg 
kender,” hvad enten du i vandet basker eller på rulleskøjter render, eller 
snebolde efter drengene kaster osv. Det lyder ikke for godt, jeg har heldigvis 
glemt meget af det slemme, jeg har bedrevet.
Eksamen i landsbyskolen kom vi let over: 1 dag hvert forår, men inden, var vi 
blevet badet. Den store zinkbalje blev anbragt i stuen lige foran kakkelovnen, 
vand varmet på komfuret, hældt i, og så blev vi skrubbet, så vi skinnede af 
renlighed. Måske fik vi endda nyt tøj på, det var en speciel dag. Vi fik nogle 
kroner til at solde for, jo, det var virkelig en god dag.          
Den 9.april, min sidste eksamensdag, blev meget kort. Klokken var knapt 10, 
da lærerens kone kom grædende ind i klassen og fortalte, at tyskerne havde be-
sat Danmark. Alle voksne var dybt chokerede, men vi fattede ikke alvoren den 
dag, vi blev alle sendt hjem. Skoletiden, en dejlig tid, var forbi.

KLINIK FOR FODTERAPI
V. Stats. Aut. Fodterapeut 

Mette Nielsen
Hanne Møller-San Pedro

Sæbyvej 2 - 4070 Kirke Hyllinge - Tlf: 46403280
Behandlinger: Fod-, bøjle- og indlægsbehandling.

Gavekort udstedes.
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Alle skulle nu sørge for, at der var mørke gardiner for vinduerne. Intet lys 
måtte slippe ud. Det var nok det eneste, vi mærkede til krigen den første tid.
Jeg husker disse krigsvintre, som meget kolde. Heldigvis havde vi komfuret i 
køkkenet, heri blev fyret med kvas. Kakkelovnen i stuen, i den blev der fyret 
med tørv, da der ikke kunne fås koks mere. Det lugtede fælt, og som tiden gik, 
dannedes der løbesod, og den var streng den lugt. Der var minus 20 grader 
ude og termometeret var vel på frysepunktet i køkkenet, inden der blev tændt 
op, så vandet i spanden var tit frosset. Der var ikke noget, der hed vand ud af 
hanen dengang, det hed ud med spanden til vandposten og så pumpe vandet 
op af brønden. Spanden blev så stillet på en taburet tæt ved køkkenvasken. 
Soveværelserne var også kolde, ofte lå der is på dynen om morgenen. Mange 
varer forsvandt fra de handlendes hylder, svesker, rosiner, risengryn osv. Kaf-
fe, mel, sukker og smør blev rationeret, der blev trykt mærker, så gjaldt det om 
at holde hus med dem. Vi behøvede ikke at sulte her ude på landet med gris i 
sulekaret og spegesild i tønden, kartofler fra haven og henkogt frugt i glas.
Far havde hamstret” opkøbt” tøj, det meste købt af den cyklende uldkræmmer. 
Det var skægt, når han kom, og det skete et par gange om året. Han kom ind 

Hovedgaden 40 • 4050 Skibby
Tlf 47 52 82 42 • Fax 47 52 84 46
skib130@apoteket.dk - www.skibby.netapotek.dk
Jægerspris Apoteksudsalg Hovedgaden 42 A 3630 Jægerspris

Skibby Apotek
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Når du besøger HC i Venslev, bliver du budt inden for i en 
solid, traditionsrig virksomhed. 
I mere end 100 år har vi været det lokale indkøbssted for 
kunder i landbrug, byggeri og den daglige husholdning.  
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- bliv inspireret i vore mange udstillinger, og benyt dig af 
vore byggerådgivere der kan hjælpe dig sikkert og godt 

frem til den rigtige løsning! 
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i køkkenet, smed den store bylt midt på gulvet og løste op for herlighederne. 
Der var lækre ting: lyserødt undertøj med lodden vrang, heldigvis kun til 
voksne, herreundertøj, uldent med lange ben, det måtte far nødvendigvis have, 
når han skulle arbejde på vandet i kulden, og der var skønne uldne, marineblå 
skippersweatere, dem købte far flere af, så han havde pæne sweatere under 
hele krigen.
Et lystpunkt var juleaften hos farfar, fastre, onkler, farbrødre og tanter og 4 
børnebørn. Træet stod i den fine stue, døren dertil blev ikke lukket op  før der 
var vasket op, og træet var tændt. Det var forbudt at kikke ind af nøglehullet, 
og vi fik en gave hver.
Et lyspunkt mere, nemlig da der kom en danselærerinde til Ejby. En gang 
om ugen dansede vi i forsamlingshuset, og da vi blev dygtigere, var vi 4 
piger, der blev hentet af lærerinden med til Venslev Kro og Karleby Forsam-
lingshus, hvor vi skulle hjælpe til med at lære de yngre elever at danse. Jeg var 
snydeheldig at blive assistent på aftenholdet med de unge mennesker, det var 
bare lykken. Tilbud om uddannelse inden for dansen blev af far betegnet som 
pjat og dermed færdig. I stedet for blev jeg barnepige og formiddagspige hos 
Bodil og Bent Rom i ” Fire Elme,” Udmærket,
jeg havde nu job, tjente penge og havde masser af frihed til sport.
Sommeren 1941 kom 2 fregatter på besøg i fjorden. Det var Ingolf og Hvid-
bjørnen, og de lå på højde med Bramsnæs, Svanen og Thyra var der også. 
Der blev holdt en mægtig fest på ”Hotel Bramsnæs” for officerer, kadetter og 
aspiranter, for snobberne i Ejby og for os unge mennesker. Desværre var jeg 
for grøn til at have den store fornøjelse af den fest, men blev dog sammen med 
faster Kathe af 2 kadetter inviteret på en sejltur. Det skete dagen efter i en af 
øvelsesjollerne, det var meget sjovt, vi havde en god eftermiddag med 2 hyg-
gelige fyre, Brodersen og Gregers Bøjesen, sidstnævnte faldt som frihedskæm-
per på Amalienborg Slotsplads. Det fortalte Gudrun Børresen, hun var veninde 
med GB s mor. Selv om det var et par pæne unge mennesker, vi sejlede tur 
med, vankede der skældud, da vi kom hjem.
Faster Kathe er kun 4 år ældre end mig, hun var altså mere veninde end faster, 
og jeg kom med til meget, bare fordi hun lovede at passe på mig.
I sommeren 1942 flyttede kommandørkaptajn Kofoed Hansen og fru Grete i 
sommerhus på Niels Hansens Vej. De havde 3 små søde unger, Kofoed Hansen 
var venner med Roms, og efter aftale blev jeg udlånt til at være barnepige 
for de 3 børn, og da det blev efterår, fulgte jeg med familien til lejligheden i 
Nyboder i et af de grå huse i Gernersgade.
Mange mente, at jeg var for ung til at klare mig i storbyen, ikke mine forældre, 
de regnede vel med, at der var ben i næsen, men nogle af kammeraterne var 
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lidt betænkelige, og jeg fik mange formaninger. En fra gymnastikken mente, 
jeg skulle melde mig til en højskoleforening. Det viste sig at være en udmær-
ket ide, for foreningen havde gymnastik i Grundtvigs hus. I de år var jeg vild 
med gymnastik, og hvilken gymnastik og leder, var der der, og musikken 
det var helt i top. Alle tog godt imod mig, ny på holdet, jeg faldt hurtigt til, 
men værst var det den første aften efter træningen. Tænk, de badede i en stor 
flok- de smed bare tøjet og sprang under bruseren, uha hvor var jeg genert den 
første gang, og det var dog ”bare piger”.
Dengang var det intet problem at færdes alene, så turen Store Kongensgade 
ad strøget til Grundtvigs hus var en dejlig travetur. Det skete dog, at der var 
luftalarm på vejen hjem, så måtte alle en tur i den nærmeste kælder, og så sad 
man der fremmed for hinanden, men alle i samme båd, kom hinanden ved. Vi 
lyttede til flyvemaskinernes brummen og efter afblæsningen af alarmen. En 
gang havnede jeg i et beskyttelsesrum nær Toldboden, også på vej til gymnas-
tik. Der var en utrolig stemning, det lyder idiotisk, vi havde det skægt, vi blev 
fotograferet og fik senere billederne tilsendt.
Det var ikke så morsomt udenfor, der skete forfærdelige ting, og som tiden 
gik, blev det værre. Sabotage og jagt på sabotører, der blev foretaget omkring 
2500 større sabotagehandlinger mod fabrikker og tyske militærdepoter, men 
også havneanlæg, kraner, skibe og biler blev ramt. Den 23. juni sprænges 
riffelsyndikatet, specielt denne sabotage vakte beundring i den allierede 
verden.
Efter tyskerne d. 25. juni indførte udgangsforbud i København fra kl. 2o, 
bredte strejkerne sig, og d.30. juni blev der folkestrejke med krav om, at 
spærretiden skulle ophæves. Tyskerne svarede igen med at erklære byen i 
belejringstilstand, og de afbrød lys, gas og vand. Københavnerne byggede 
barrikader, tyskervenlige forretningsdrivende fik deres butikker ødelagt, og 
om aftenen tændtes der bål i gaderne. Strejken blev afbrudt d. 5. juni, 4 dage 
senere ophævedes spærretiden, men de bevægende døgn kostede 102 danskere 
livet.
19. september 1944 under falsk luftalarm, arresterede tyskerne henved 2000 
danske politifolk, som deporteredes til koncentrationslejre i Tyskland. Resten 
gik under jorden, mens mange af dem blev aktive inden for modstandsbevæ-
gelsen.
Det var også d. 19. september, tyskerne forsøgte at komme ind på Amalien-
borg. Der blev dræbt flere tyskere, men der var også tab på danskernes side.
Kong Christian d. X red sine sædvanlige morgenture, også efter den kedelige 
episode, og folk trængtes om ham. En morgen blev hesten nervøs og urolig, 
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kongen faldt af hesten, og da fik den gamle konge et knæk, som han aldrig 
forvandt.

Kofoed Hansens var søde mennesker, og vi kom godt ud af det. Foruden at 
holde lejligheden ren, gik jeg tur med børnene hver dag, mest i Kongens Have 
og på Langelinie. Selv om jeg havde det godt, måtte der forandringer til. 
Næste sted blev hus i Hellerup, det blev ingen succes. Det næste var venner 
af huset, et gammelt præstepar i Gentofte. Deres datter var for øvrigt gift med 
den kendte glaskunstner Per Lütken. Her var ikke så meget at gøre, så her blev 
jeg udlånt til svigerdatteren et par formiddage om ugen.

Sommerferien begyndte d. 22. juni 1943. Den skulle holdes hjemme i Ejby, 
først S-tog, så tog til Roskilde, så bussen hjem, en varm tur, - på med bad-
edragten, ned til havnen, på hovedet i vandet. På vej ud af molen passerede jeg 
en sejlbåd, noget usædvanligt på disse kanter. Ud af øjenkrogen sås 2 pæne 
fyre om bord, den ene lys, den anden mørkebrun af sol og saltvand, hans hår 
var næsten blåsort. Nå, det kom ikke mig ved, jeg gik naturligvis bare hjem, 
da jeg var færdig med at svømme. De 2 gutter havde opholdt sig her nogle 
dage, ja var faktisk klar til at gå mod Holbæk. De var kun kommet til denne 

Autoriseret Kloakmester
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lille flække, fordi den ene ville besøge søsteren, der var på ferie på Bramsnæs 
Badehotel.
Vagn, min broder rendte på havnen altid, og de 2 spurgte ham, hvem den pige 
var, og gennem ham kom invitation til bal i forsamlingshuset.
Det var den mørke, der inviterede. Jeg kendte ham godt nok ikke, men pyt, at 
komme til bal med en flot fyr, det passede mig fint, for han var også flot med 
tøj på. Hans skjorte var blændende hvid og strøget helt perfekt, danse kunne 
han også, viste det sig. Der var flere gamle venner, der havde spurgt, om den 

Margit & Gudmund
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sorthårede fyr skulle følge mig hjem, og selvfølgelig skulle han det, jeg var jo 
inviteret.
Vi skulle spise ærter i haven på Strandvejen, inden han gik ned om bord, og de 
næste dage var vi sammen fra morgen til aften, sejlede og svømmede. Jeg fik 
hilst på søsteren, da hun kom svømmende til havnen.
En dag blev det min far for meget, og han kom ned og hentede mig hjem. Han 
var åbenbart ikke klar over, at jeg var en pæn pige, og han var sikker på, at 
disse sejlere var nogle troløse skabninger, ikke værd at spille tid på. Ham den 
mørke, som hed Gudmund, havde skrevet i sin bog på sejlturen hjem:”giftes 
med Margit”, men der var ingen, der vidste det, slet ikke min far, og jeg så det 
flere år efter.
Jeg skulle på havnen, da de skulle afgå, skulle lige have en dukkert. Gud-
mund syntes ikke, jeg skulle bade alene, så han sprang i med tøjet på. Drivvåd 
sprang han om bord, Willy satte sejl, og de forsvandt ud af havnen på vej til 
Svanemøllehavnen, for deres ferie var næsten slut. Det blev tomt, da de var 
væk! Jeg var ikke ked af det, da jeg ugen efter skulle tilbage til jobbet. Gud-
mund ringede straks, jeg var tilbage, - invitation til bal i sejlklubben. Jeg store 
fæ fra landet tog en af mine pæneste kjoler på, glemmer det aldrig. Havde der 
været et musehul, var jeg smuttet deri, alle andre var mere passende klædt.
Vi fandt snart ud af, at det skulle være os to. 20. april 1944 blev vi ringforlo-
vet.
Gudmunds far var krigsforlist, hans mor boede alene i Hjelmsgade. 3 æl-
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dre søstre var for længst flyttet hjemmefra, de havde alle mand og børn. 
Gudmunds mor var meget nervøs, når han flere aftener om ugen cyklede til 
Gentofte. Det kunne være farligt at færdes ude i mørket. Det blev nu ordnet, så 
jeg flyttede ind hos dem, og jeg købte en pæn lille kommode. I starten sov jeg 
i en seng, der stod for enden af dobbeltsengen, men det varede ikke så længe, 
så sov vi to i den ene halvdel af dobbeltsengen og moderen i den anden, det 
fungerede storartet.      
Jeg fik nu job om formiddagen, og så gik jeg i skole om eftermiddagen. Da 
skolen sluttede, tog jeg et job mere. Der var drøn på cyklen fra det ene job til 
det andet, og det var bare herligt at cykle i København dengang. I dårligt vejr 
havde vi sporvogne at ty til bortset fra, når de tyske soldater myldrede op, så 
blev stemningen så mærkelig trykket, og der skete mange ting på grund af 
”dem”. En af de helt mørke dage var, da Shellhuset blev bombet, og flyet på 
vej tilbage tabte bomber over den Franske Skole, og mange børn døde. Mange 
bygninger blev saboteret eller bombet, der sås kæmpebål over hele byen, da 
Sukkerhuset brændte.
Der skete ikke de store ting i vores hverdag. Vi gik en del i teater og biograf. 
En tid til engelsk undervisning. Gymnastikken blev passet flittigt, den var 
flyttet til gymnastikinstituttet i Nørre Allé, en mørk allé, det gjorde ikke noget, 
Gudmund fulgte mig hver gang, endda 2 gange om ugen, når der trænedes til 
opvisning. Især var det spændende med den årlige opvisning i Roskilde, for vi 
var et stort hold efter den tids målestok, omkring 100 piger.
Næsten hver weekend om sommeren var vi i Ejby, cyklede ud om lørdagen 
og hjem om søndagen. Når vejret var godt, nød vi virkelig turen, og den var 
gratis.
Om vinteren rejste vi med tog og bus, de var næsten altid overfyldt, og det 
skete ofte, at folk stod på trinbrættet. Dørene kunne ikke lukkes, enkelte sad 
på taget, men det var naturligvis kun i bussen den slags skete. Alle, der boede i 
København, skulle være på hovedbanen inden kl. 22, oven i købet havde man 
passerseddel, der skulle vises ved ankomsten, som bevis på, at vi havde lov til 
at være der på det sene tidspunkt.

En juledag, en af de rigtig kolde vintre begav vi os mod Ejby. Det gik godt 
med toget, men da vi ankom til Roskilde. var busdriften indstillet på grund 
af en forrygende snestorm. Nu var gode råd dyre, og vi spændte skiene på, 
som jeg havde fået i julegave af Gudmund. Frisk mosede vi ud af Roskilde og 
videre til Svogerslev, Gevninge, Lindenborg. Da vi nåede Uglestrup, kom bror 
Vagn os i møde, også på ski, med varmt at drikke i termoflaske, det var skønt. 
I læ af en halmstak drak vi os til nye kræfter og mod til at ase videre i mørke 
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og snefog. Vagns ski var ikke noget særligt, kun et par tilspidsede brædder, 
hvor spidserne blev kogt, indtil de kunne bøjes. Der var bestemt ikke penge til 
den luksus, som et par ski måtte sige at være.
Da vi kom tilbage til byen, var vejene ryddet så meget, at busserne kunne 
køre, så vi foretrak at køre med og tage skiene på nakken.
En gang viste tyskerne sig fra en lidt pænere side, nemlig da de tillod lystfar-
tøjer at blive slæbt til Isefjorden. Det var forbudt at sejle selv. Vi startede en 
tidlig morgen fra Svanemøllehavnen, så hægtedes flere både på efterhånden, 
som vi kom op ad kysten. Vejret var helt perfekt og stemningen høj, der blev 
spillet og sunget en stor del af vejen, og alle glædede sig til frit at kunne sejle 
på fjorden. Vi blev sluppet ud for Hundested, så nu måtte enhver sejle sin egen 
sø, herligt.
Der kom en periode, hvor det var stygt at være i byen, for de ”grønne” var 
overalt, der var folkestrejke, spærretid, sabotage, så vi tog nogle måneder på 
landet, tog arbejde i en tørvemose. Det var ikke det sjoveste arbejde, men 
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Nyt hus eller sommerhus ? 
 
 
 

 
Bedste energiklasse, lav boligudgift, godt indeklima. Helt individuelt uden 
merpris i 1, 1½ og 2 plan. Færdigbyg, medbyg eller selvbyg. Opføres med 
facader i træ, kan også opføres med pudsede facader eller med mursten. 
 
 

 
Comvol a/s – Træhuse.dk – Så bor du altså godt… 

Vintapperbuen 8, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 4640 3488 
Mail: info@comvol.dk – www.træhuse.dk 
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Marianne Skak Augsburg 
R.A.B. Registreret Alternativ Behandler 
 

Gudrun Børresensvej 17 
Ejby Strand 
4070 Kirke Hyllinge 
 
Tlf. 46 40 50  25 
Mail: lille_rolighed@mail.tele.dk 
Web: www.lille-rolighed.dk 

 

 

Lille Rolighed 
 

• Akupunktur 
• Kinesisk medicin 
• Gua-Shark 
• Zoneterapi 
• Homøopatisk medicin  
• Bindevævsmassage 

 
• Arbejdsskader 
• Idrætsskader 
• Ubalance 

fysisk/psykisk 
• Udrensning 
• Afgiftning 
• Opbygning af energi 

 
Tilskud fra Sygeforsikringen 
Danmark samt de fleste 
sundhedsforsikringer 

noget måtte vi lave, også cykelturen til og fra arbejde var speciel, for vi 
punkterede dagligt. Nå, vi havde selv rodet os ud i det og kunne når som helst 
vende tilbage til byen og få job, det gjorde vi så.
Endelig skete det vidunderlige. Det var den 4. maj 1945, det skete, så godt 
som alle danskere lyttede hver aften til nyhederne fra BBC. Så brød den dan-
ske speaker i London af---lang pause, så kom det, ” I dette øjeblik meddeles 
det, at feltmarskal Montgomery har oplyst, at alle tyske styrker i Holland, 
Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig”.
Det var en fantastisk fornemmelse, en stor glæde, det nærmest rislede ned ad 
ryggen, da speakeren gentog det glade budskab. Nu blev der fest og ballade, 
de forhadte mørklægningsgardiner blev flået ned, mange af dem blev brændt 
på bål i gaderne, og over hele Danmark blev der tændt stearinlys i vinduerne, 
hele landet festede!
Desværre blev der dræbt mange den nat, det var dem der holdt med tyskerne. 
Mange af de piger, der havde gået med tyske soldater, feltmadrasser kaldtes 
de, fik alt håret klippet af, der skete meget de dage. Da englænderne med 
Montgomery i spidsen kom til København var der vild jubel.
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• Homøopatisk medicin  
• Bindevævsmassage 
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• Udrensning 
• Afgiftning 
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Tilskud fra Sygeforsikringen 
Danmark samt de fleste 
sundhedsforsikringer 

Landpolitistationerne i Lejre 

D. 26. september 2012 bragte Lejre Lokalavis en 
artikel, der samtidig var et interview med politidirektør 
Anders Linnet i Midt- og Vestsjællands Politikreds. 
Overskriften var Anders Linnets besked til beboerne i 
Lejre Kommune:

Vi skal nok sørge for jer og det bliver mere effektivt!
Årsagen er, at man nedlægger samtlige Lejres landpolitistationer, det vil sige 
Kirke Hyllinge, Hvalsø og Lejre. De pågældende Landbetjente bliver truk-
ket ind til hovedstationen i Midt- og Vestsjællands Politikreds i Roskilde. En 
lignende øvelse vil blive foretaget mange andre steder i Danmark.
GFB. ( Grundejernes Fællesrepræsentation v. Bramsnæsvig bestående af 
grundejerforeningerne Bigården, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Ejby Strand Øst, 
Grønhøj, Præstholmgårds Vænge og Ejby Bylaug) føler, at den beslutning 
virker meget ulogisk og mere bære præg af et rationaliserings krav fra Folket-
inget!

Den stakkels og i øvrigt dygtige Politidirektør har fået et diktat. Hvis han ikke 
kan leve med det, må han gå.
Et af hans argumenter er: ”Vi har en forpligtelse til at behandle vores borgere 
ens. Så der skal være særdeles gode grunde til at bevare særlige initiativer der 
er til gavn for nogle borger i politikredsen, men ikke for andre. Landbetjentene 
er en særbehandling af bestemte områder på bekostning af andre områder hvor 
man ikke har landbetjente!” 

GFB forstår ikke påstanden om at et grovmasket politinet skal være mere 
effektivt, end et finmasket hvor betjentene ses mere og hurtigere kan trække 
på hinanden i nødsituationer! I øvrigt stemmer det heller ikke med politirefor-
men fra 2007, der lægger stor vægt på øget nærhed mellem betjent og borger! 
Vi mener at den gamle regel om at jo mere finmasket politiets net er, jo færre 
kriminelle tiltag.

A. S. Augsburg
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Ifølge Danmarks statistik lå Lejre i 2012 på den 15. værste plads blandt 98 
kommuner i henseende til indbrud med 24,2 indbrud ud af 1000 husstande 
hvor Roskilde var nede på en 26. plads med 21,8 indbrud. Flere grundejer-
foreninger ved Bramsnæsvig har af samme årsag konsulteret diverse alarm-
selskaber, men forhandlingerne er hver gang strandet ved, de skulle bruge 
mellem 25 og 45 minutter til at komme herud. 

Anders Linnet fortæller også: ”Når vi trækker landbetjentene ind til Roskilde 
ville det være nærliggende at de bliver brugt, til det som de i forvejen har 
erfaring med fra området.  
GFB føler de er for langt væk, samt de med deres erfaringer fra området er 
pensionerede eller døde efter ½ generation!

Grundejerforeningen Bramsnæsvig har i lighed med de andre år en årets taler 
til vores generalforsamling. Vi inviterede allerede Politidirektør Anders Linnet 
i efteråret 2012. Han har sagt ja tak!       
                                    
Generalforsamlingen finder sted i Sejlklubbens hus for enden af Nagels Rende 
søndag d. 2. juni kl. 9.00. Anders Linnet ankommer kl. 10.00 og vil efter talen 
være genstand for et forhåbentligt spørgelystent publikum. Foreningens med-
lemmer samt bestyrelsen for GFB med ledsager er meget velkommen!
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Ny klinisk tandklinik i Holbæk

Åbningstilbud gældende 
indtil den 31. december 2011

f.eks. helprotese (over- eller underprotese) 
kr. 3.900,- (vores normalpris kr. 4.600,-)

F.eks.:

Helprotese (over- 
eller underprotese) kr. 4.600,-
Protese med stålstel
(over-  eller
underprotese) kr. 7.440,-

Ny klinisk tandklinik i Holbæk

Åbningstilbud gældende 
indtil den 31. december 2011

f.eks. helprotese (over- eller underprotese) 
kr. 3.900,- (vores normalpris kr. 4.600,-)

TANDPROTESER
Vi udfører alle typer af protesearbejde

Få gratis uforpligtende eftersyn og bindende pristilbud. Ring for tidsbestilling.

Perfekt Dental ApS
info@perfektdental.dk · Tlf. 4635 5758

Vindingevej 34 C, 4000 Roskilde · Munkholmvej 49 B, 4300 Holbæk

 Eventuelt mulighed for kommunalt tilskud.

� �� �
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Lyndby Kulturforening inviterer indenfor
Af Hanne Engell, Lyndby Kulturforening

Der skal ikke herske tvivl om, at Lyndby Kultur-
forening er forankret i Lyndby og stiftet af det 
glade Lyndbyfolk. Men der skal heller ikke her-
ske tvivl om, at vi meget gerne byder medlem-
mer fra omegnen velkommen til vores forening, 
der rummer mange facetter og står for kultur i 
øjenhøjde.
Hen over året arrangeres så forskellige ting som 
kunstudstilling med vores mange, dygtige lokale 

kunstnere, revyforestilling, som er en begivenhed med mere en 25 år på bagen, 
nytårskur, hvor vi mødes og ønsker hinanden det bedste for det nye år, kræmmer-
marked, vinsmagning, ture til spændende steder i det Sjællandske – og længere 
væk, når det går vildt til, musikalske arrangementer med lokale stemmer  og meget, 
meget mere.
Senest har vi haft et musikalsk arrangement i Hvalsø Kulturhus. Det var 2. gang 
vi prøvede og omkring 90 mennesker havde en dejlig aften med mad og musik.  
En gruppe på omkring 20 mennesker har netop været på ”kør selv” tur til Jagt- og 
Skovbrugsmuseet. Her var indlagt frokost og besøg i Hørsholm Kirke. Et ar-
rangement hos os, betegnes som en succes, når de, der deltog, har været glade og 
tilfredse.  Derfor kan et arrangement med blot 8 deltagere sagtens være lige så suc-
cesfuldt som et med 90 deltagere.
Vi vægter også samarbejdet med Lyndby By- og Bådelaug meget højt, og det har 
senest resulteret i et fælles Folkekøkken, hvor flittige hænder frembringer mad, og 
byens borgere møder op til et veltillavet måltid, der bare koster 25 kr.
Sammen med By og Bådelauget er der også blevet arbejdet målbevidst for at få 
politisk velvilje og tilsagn om et kulturhus. Det er naturligvis en stor skude at 
søsætte, men allerede nu er der resultater, idet der er blevet stillet lokaler til rå-
dighed på det gamle Lyndby Rådhus. Og der er rift om lokalerne, for der er rigtig 
mange gode idéer til fælles samvær.
For nylig har vi også fået ny hjemmeside, der stille og roligt bliver gennemarbejdet, 
så den fremstår indbydende som inspirationskilde til deltagelse i arrangementer, 
men også med mulighed for at komme med idéer.
I det hele taget, er det medlemmerne, der tegner foreningen. En gruppe aktive 
medlemmer – kaldet tovholdere – kommer hvert år med input til alverdens arrange-
menter. Efterfølgende er det så bestyrelsens opgave, at få indsnævret til et gennem-
førligt antal arrangementer, der spejler de mange forskellige interesser, der er blandt 
vores medlemmer.
Du er velkommen til at være med – gå ind på www.lyndbykultur.dk og se hvordan.
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Munkholmvej 32 - 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 24 26

Byens største 

Nøglebar & Skomageri

KeyShop.dk
Vestergade 2 - 4300 Holbæk

info@keyshop.dk - www.KeyShop.dk  - Tlf. 563 111 11
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Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Vi har netop             denne 
bolig i nærheden af dig

Skal vi også sælge din?

 denne 

Gratis og 

uforpligtende 

salgsvurdering

Bestilling hele

døgnet!

Tlf. 46 40 01 53
Estate Mæglerne 
Hornsherredvej 25 • 4060 Kr. Såby

Estate Mæglerne 
Hovedgaden 15C • 4050 Skibby

Vi kender vejen

www.estate-maeglerne.dk

Lignende bolig søges!

Tlf. 46 40 01 53
Estate Mæglerne 
Hornsherredvej 25 • 4060 Kr. Såby

Estate Mæglerne 
Hovedgaden 15C • 4050 Skibby
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 tættere på

Kig ind i Spar Nord og hør mere.

På gensyn i
Spar Nord Holbæk
Telefon 59 45 42 00
www.sparnord.dk

Vi støtter 
det lokale 
foreningsliv
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● Håndværkerrengøring

● Slutrengøring

● Erhvervsrengøring

● Hovedrengøring

● Daglig rengøring

● Skurvognsrengøring
● Byggepladsservice                                          

oprydning - sikkerhedsopgaver
● Skadesservice                                                             

vand og fugtbekæmpelse

● Hjemmeservice

● Fritvalgsordning for kommuner

● Vinduespolering

● Tæpperensning

● Gardinvask

● Linnedservice

Få et godt og uforpligtende tilbud

Vi leverer:

T
lf

: 
4

7
 5

1
 2

0
 0

5      info@sikaren.dk ● www.sikaren.dk
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NYT I BUTIKKEN

FREDERICIA®

 F U R N I T U R E

Næstved: Merkurvej 3 tlf. 55 77 49 49
Holbæk: Tåstruphøj 46 tlf. 59 45 45 45
København: Torvegade 55-57 tlf. 32 57 28 14
Lyngby: Jernbanepladsen 19-23 tlf. 45 87 54 04
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GFB (Grundejernes Fællesrepræsentation ved Bramsnæsvig) 

 

Bigården.  122 husstande  
Formand: Susi Manuela Clermont Edrén 
Ingridsvej 100. Ejby.
4070 Kirke Hyllinge.
Telefon 27 29 28 04 E-mail: susi.edren@hotmail.com  

Bramsnæsvig. Tilmeldt 92 i alt 206 husstande                                                                                                                                  
Hjemmeside: www.bramsnaesvig-grundejer.dk                       
E-mail: mail@bramsnaesvig-grundejer.dk  
Formand: Allan Skak Augsburg
Ejby Havnevej 105.
4070 Kirke Hyllinge.
Telefon 46 40 50 03 E-mail: a.s.augsburg@mail.tele.dk

Ejby Bylaug. 120 husstande
Oldermand: Jens Falkenberg 
Egevej 4.
4070 Kirke Hyllinge 40 54 86 42 E-mail jd.falkenberg@gmail.com   

Ejby Strand.  30 husstande
Formand: Bjarne Ego Jørgensen         
Olaf Kristiansensvej 25. Ejby.
4070 Kirke Hyllinge.
Telefon 24 42 72 50 E-mail: evabjarne@hotmail.com 

Ejby Strand Øst 100 husstande        
Formand: Gunnar Clausen
Kærvej 27. Ejby.
4070 Kirke Hyllinge
Telefon 22 13 45 76 E-mail: gunse@email.dk 

Grønhøj.  125 husstande
Formand: Ulrik Hansen                                     
Lindevej 8. Ejby,
4070 Kirke Hyllinge,
Telefon 40 30 47 05 E-mail: alice_ulrik@hotmail.com  
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Præstholmgårds Vænge.  155 husstande   
Formand: Hans Ove Laugesen
Anders Rasmussensvej 26. Ejby,
4070 Kirke Hyllinge,
Telefon 46 40 52 55 E-mail: hans@familien-laugesen.dk 

Vores Vandværker
Ejby Strand.
Kontaktperson: Asger Jørgensen telefon 30 84 37 93

Ejby Strand Østre.
Kontaktperson: Leif Hansen telefon 40 14 58 57

Grønhøj.
Kontaktperson: Tonny Pedersen telefon 46 40 56 36

Politi
Midt- og Vestsjællands Politi
Skovbogade 3. 4000 Roskilde
46 35 14 48 Direkte kald 114 Alarmopkald 112

Redningsberedskab
Beredskabsstation i Kirke Hyllinge
Vintapperbuen 2. 4070 Kirke Hyllinge
Brandinspektør Per Boye
Telefon 46 40 48 88

Sæl opsyn 
Såfremt man opserverer noget uheldigt, 
i forbindelse med bronze sælen ude i vandet.
Kontakt venligst: 
Henning Frederiksen tlf. 29 26 16 72 
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N
Nu skinner solen hos
Statoil i Kirke Hyllinge!

- kom og prøv markedets største sole...

Statoil • Eleverdamsvej 232 • 4070 Kirke Hyllinge

Kom og få

SANSEOPLEVELSE

i MegaSun 7900

Alpha med AROMA

AquaCool

FourSeasons


