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Kontakt: redaktionen@velleruptidende.dk  

Ønsker du Vellerup Tidende tilsendt på mail, så send din emailadresse til  

redaktionen@velleruptidende.dk  

 

 

2022 

Vellerup Tidende skal leve af, at l læsere sender indlæg eller ideer til histo-

rier. Det kunne være indenfor rubrikker som: Klumme, Tips,tricks og gode 

ideer, Godt naboskab, Ordet er frit (læserbrev), Klubber– det sociale, Det 

kreative hjørne (Poesi, striber, foto……), Arrangementer i lokalområdet ..etc. 

Vi håber meget på at Vellerup Tidende kan blive et positivt samlingspunkt, 

med masser af gode historier. 

På redaktiongruppens vegne, Linda Nielsen 
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Fra redaktionen 

Kære medgrundejer. 
 
Velkommen til det første nummer af 
Vellerup Tidende. 
 
Ideen bag bladet er, at alle skal kunne 
komme til orde her i Vellerup Som-
merby. 
 
Vellerup Tidende er en mulighed for at 
dele holdninger, ideer, gode historier 
og få indblik i og deltage i, hvad der 
foregår i nærområdet.  
 
Formålet med Vellerup Tidende er at 
styrke sammenholdet, det gode nabo-
skab og den gode stemning her i Vel-
lerup Sommerby.  
 
I starten vil bladet kun ligge på 
www.velleruptidende.dk, hvor det kan 
læses og downloades til print. 
Vi har ingen indtægt, der kan dække 
udgifter til tryk og distribution, og vil 
derfor opfordre jer til selv at printe, 
hvis I kender til en nabo, der kunne 
have glæde af at læse bladet, men ikke 
er på nettet. 

Vi har brug for gode historier, så har 
du lyst til at skrive et indlæg, så vil vi 
blive rigtig glade. 

 

Er du medlem af en roklub, nørkle-
gruppe eller noget helt andet her i 
Vellerup Sommerby og gerne vil have 
den omtalt i bladet, eller har du bare 
lyst til at skrive om et emne der inte-
resserer dig, så send en mail til redak-
tionen på: redaktio-
nen@velleruptidende.dk 

 
 
Grundreglerne for optagelse af ind-
læg: 
 
Tonen er anstændig (det betyder ikke 
at indlæg ikke må være kritiske). 
 
Påstande skal dokumenteres. 
 
Ved omtale af en grundejer, eller 
grundejerforeningens bestyrelse, skal 
red. indhente kommentar fra den/de 
omtalte. 

 
 
Vi håber ovennævnte har gjort dig 
nysgerrig, skulle du gå med en repor-
ter i maven, vil skrive artikler, lave gra-
fisk arbejde, fotografere eller andet i 
en redaktionsgruppe er der stadig le-

dige pladser  . 

Mange hilsner på redaktionsgruppen 

på Vellerup Tidendes vegne - Linda 

Nielsen 

 

 

Min Vilde Vellerup Have 

Hvis det kribler i havehandsken, og du 
ikke kan vente med at komme i gang 
med haven, så start allerede nu i 
marts/april med et ’lille stykke vildt’.  

Rigtig mange beboere i Sommerbyen 
tog fat allerede sidste år, og måske kom-
mer du med på vognen i år?  

 

Man behøver ikke at omlægge hele ha-
ven til ’vildmark’, men kan starte med at 
afsætte en afgrænset og solbeskinnet 
plet på matriklen – eller blot plante i sto-
re krukker og stille dem rundt omkring. 

 

Foruden mangfoldigheden af dufte, far-
ver og plantearter, vil du opdage, at ha-
ven fyldes med betydeligt flere sommer-
fugle og insekter, som bidrager væsent-
ligt til bestøvningen af alle de øvrige 
blomster, bærbuske og frugttræer i ha-
ven. 

Det kræver en lille investering i vilde 
plantefrø det første år, derefter sår plan-
terne sig selv naturligt – og man kan 
høste frøene i sensommeren og plante 
nye steder næste år. 

 

 

 

 

Fremgangsmåden er simpel; jorden ud-
skiftes med mere næringsfattig sand/
grus, frøene sås fra sidste i marts, og så 
skal området vandes jævnligt de første 
måneder, indtil spirerne får rigtig fat. 

De græstørv på 20-25 cm dybde, man 
graver op kan f.eks. samles i en lille høj 
et solrigt sted i haven og dækkes med 
et 20 cm lag sand/grus.  

 

Derefter lægges store sten på, så som-
merfugle og insekter kan sidde og sole. 
Det elsker de! Og: så kan man selvføl-
gelig også plante frø her – eller f.eks. 
sætte lavendler, merian, timian eller 
andre honningrige urter, som insekter-
ne elsker! 

 

DR har lavet 8 små film á ca. 10 min. 
’Vilde Haver – gør det selv’, der er tips 
og tricks til alt fra vilde plæner til bede 
og vandhuller mv.  

 

Du er også meget velkommen på Face-
bookgruppen ’Vilde Vellerup’. 

 

God (og vild) fornøjelse! 

Mette Niebuhr, Skadevænget 62 

http://www.velleruptidende.dk/
mailto:redaktionen@velleruptidende.dk
mailto:redaktionen@velleruptidende.dk
https://www.dr.dk/drtv/serie/vilde-haver-_-goer-det-selv_209321
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Vellerup Tidende Nr.1 April 2022 

01-04-2022 

Krimiforfatter i Vellerup 

Bestikkelse, kidnapninger, overfald af bevæbnede røvere, falske politibetjente, 
voodoo-ritualer og menneskeofringer, en uhyggeligt skræmmende løjtnant i 
Malis hær og et dødeligt opgør i en kano på Chari-floden mellem Cameroun 
og Tchad. Ja, det lyder vildt, og det er det i allerhøjeste grad også. Men det er 
faktisk alt sammen noget, der kunne finde sted på et yderst spændende konti-
nent, som Kim er særdeles godt bekendt med. 

Den sjette bog i serien med titlen, Aftalen, udkommer den 7. april 2022 og vil, 
som alle bøgerne i serien, kunne købes hos boghandlerne eller streames som 
E-bog og lydbog (indlæst af forfatteren selv).  

Har du lyst til at købe et signeret eksemplar af en af Kims bøger, kan du kon-
takte ham på e-mail khr@accessafrica.dk.  

 

 
 

Der går en dansk forfatter med flere 
årtiers erfaring fra Afrika og adskillige 
bogudgivelser bag sig rundt i Vellerup 
Sommerby. Det gør han helt ubemær-
ket og uden større ståhej, da han lig-
ner en ganske almindelig dansker, 
men når Kim Højgaard Rasmussen 
skriver sine spændingsromaner, slip-
per han dramatikken løs. Han anven-
der nemlig ofte inspiration fra de me-
re end 20 år som erhvervsleder i Ni-
geria, Elfenbenskysten, Tanzania og 
Ghana og henter idéer fra steder, per-
soner og begivenheder i virkelighe-
dens Afrika. 

 

Disse erfaringer kunne for eksempel være en situation, hvor man som ny direktør i 
et nigeriansk firma langt fra er velkommen hos alle medarbejderne og derfor hur-
tigt møder voldsom modstand.  

Når hovedpersonen i serien af spændingsromaner, Frank Grabowski, bliver mødt 
med urimelige krav om uofficiel kompensation (også kaldet bestikkelse) fra en 
højtstående embedsmand, eller han pludselig modtager dødstrusler fra en fyret 
medarbejder, er det ligeledes begivenheder, Kim kan nikke genkendende til.  

I den tredje bog i serien, Kuppet, bliver Frank fanget i et militærkup i Mali – en be-
givenhed Kim selv var vidne til i marts 2012, hvilket var en ubehagelig oplevelse, 
selv om det hele trods alt forløb noget mere fredsommeligt, end det gør i bogen. 

Inspirationen fra tiden i Afrika bliver brugt til ustandseligt at kaste hovedpersonen 
ud i voldsomme og yderst risikable udfordringer rundt omkring på det afrikanske 
kontinent.  

 

 

Kort uddrag fra kapitel 1 i Aftalen, hvor Frank Grabowskis chef, Chief Adeyemi, 
på sit dødsleje beder Frank om en sidste tjeneste: 
 
Selv om Frank var forberedt på det værste, sprang hans hjerte alligevel et slag 
over ved det syn, og ikke mindst den lugt, der ramte ham, så snart han trådte 
indenfor. Uden at vide præcis, hvordan døden lugtede, fik Frank umiddelbart en 
fornemmelse af, at det måtte være sådan, og alt andet i lokalet syntes at bekræf-
te den følelse. Adeyemi lå i en hospitalsseng midt i det halvmørke værelse, hvor 
solen var lukket ude af tykke gardiner. En dame i hvid kittel var ved at skifte po-
sen i det drop, der var forbundet til Adeyemis venstre hånd. Hun skyndte sig at 
blive færdig, nikkede til Frank uden at møde hans blik og forlod værelset med 
små hurtige skridt. 

”Frank,” sagde Adeyemi med hæs og pibende stemme og vinkede ham nær-
mere. ”Kom, sæt dig her.” 

 
Og senere under mødet: 
 

”De skal ikke være bekymret – jeg er ombord,” bekræftede han så, mens en 
lille stemme i baghovedet fortalte ham, at det ville være en svær beslutning at 
sælge til Solange, men han følte ikke, han havde noget valg. 

”Et år,” hviskede Adeyemi, der slap Franks håndled og løftede hånden. Frank 
tog den og mærkede et overraskende fast håndtryk for en mand, der var så 
svækket. Ret hurtigt blev hånden dog slap og faldt ned på sengen, da Frank gav 
slip. Adeyemi havde opbrugt al den energi, han havde mønstret for at sikre sig 
Franks støtte, når han selv gik bort, og Chief faldt i søvn med et lille suk. 

mailto:khr@accessafrica.dk.
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Fællesskabet er det vigtigste 

Jeg håber at jeg om 1 år kan se at fællesskabet er blomstret op, at alle har lyst til 
at hilse på hinanden og komme hinanden mere ved. Man behøver ikke køre langt 
for at opleve noget – en nabo kan være god til at spille musik, en anden har mu-
ligvis en bålplads i haven, vi tager en flaske og en stol under armen og så kan vi 
mødes og opleve sammen. 

 

Næste arrangement er 3.april kl.13.00-15.00 – Kaffemik – på Gøgevænget 46. 
Her vil vi lave brainstorm over gode ideer og se om vi kan lave en arrangements-
kalender for hele året  

Så læg gerne hovedet i blød til at få ideer til arrangementer du syntes kunne væ-
re spændende, kom og mød de naboer du kender og de du ikke kender.  

Se kommende arrangementer og meld dig ind i gruppen: Vellerup hæklerier og 
andet kreativt | Grupper | Facebook  

 

Vi må godt ha’ det sjovt i Vellerup Sommerby. 

”For mig handler det bare om at gøre noget sam-
men.”  

Sådan udtaler stifter af Facebook gruppen Hækleri og 
andet kreativt Linda Nielsen, Skadevænget 88. I løbet 
af kun en uge har 26 grundejere meldt sig ind i grup-
pen, der blev oprettet d.1.marts 

 

Linda har boet i Vellerup Sommeby i 32 år og kender 
kun 4 naboer  ”Det er alt for lidt, jeg vil meget gerne kende mange flere. Jeg 
har ikke hund, så jeg møder ikke andre hundeluftere, derfor besluttede jeg mig 
for at gøre noget selv for at møde flere naboer. Jeg tænkte, at det er naturligt 
at lære folk at kende gennem fælles aktiviteter, så en hækle-kreativ klub kunne 
være et udgangspunkt.  

 

Ved det første møde i gruppen, mødte 7 grundejere op, fra forskellige vænger, 
og det stod hurtigt klart for mig at jeg ikke er alene med ønsket om at opbyg-
ge et fællesskab i Vellerup Sommerby. 

 

Der kom mange ideer på banen om hvad vi kunne mødes om, lige fra Have/
terrasse koncerter, til portvinssmagning eller udflugter i lokalområdet. Der er i 
virkeligheden ingen begrænsninger, men ønsket er at holde os til alle de stær-
ke kræfter der findes i Sommerbyen. Der er folk der spiller musik, forfattere og 
foredragsholdere, så jeg er sikker på vi kan mødes om en masse spændende 
ting.” 

 

Jeg kan selvfølgelig ikke stå for det hele selv, så det er planen at fællesskabet 
byder ind og opgaverne bliver delt ud og går på skift. Sådan foregik det i min 
mors HK klub hvor 12 kvinder på skift arrangerede ture, hver måned hele året, 
og de elskede det. 

 

Mit mål er at vi mødes en gang om måneden, på tværs af vængerne, lærer hin-
anden at kende, med plads til alle uanset hvor meget man opholder sig i Velle-
rup. Man er selvfølgelig velkommen til at deltage uden at stå for en opgave. 
Jeg er sikker på der vil opstå en masse værdifulde samtaler med udgangspunkt 
i fælles oplevelser 

https://www.facebook.com/groups/549561622799637
https://www.facebook.com/groups/549561622799637
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Klubber—det sociale 

Vellerup Vandreklub 

Lær dine naboer og dit område at kende, samtidig med 

du får lidt motion. Der bliver også arrangeret guidede tu-

re, eks. Ejby Ådal 

Kontakt/Bliv medlem: (2) Vellerup Vandreklub | Grupper | 

Facebook  

Vellerup Hæklerier og andet kreativt 

Trænger du også til at mødes med dine naboer i Vellerup? 

Syntes du det kunne være sjovt at lave noget socialt med an-
dre uden at skulle køre langt.  

Kontakt/Bliv medlem: (2) Vellerup hæklerier og andet kreativt | 

Grupper | Facebook  

 

Vellerup Sommerby Motionsløb 

Fællesskab for motionsløbere, som vil i gang med at løbe-

træne.   

Kontakt/Bliv medlem: (2) Vellerup Sommerby motionsløb | 

Facebook  

 

Langs den lille å i Egholm skov bugner det nu af nye, unge, friske ramsløg. Ramsløg 
er blevet en populær ingrediens i det danske køkken og kan bl.a. bruges til en læk-
ker smagfuld pesto.  

Egholm Slot har rundvisning om Ramsløg og Historier 9.april—læs mere og tilmeld 
på deres hjemmeside: Forside - Egholm Slot  

For at være sikker på det er ramsløg, du plukker, og ikke nogle af dens giftige 
brødre, kan du besøge Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside, der har en 
fin beskrivelse og billeder 

Bliv klogere på ramsløg - Danmarks Naturfredningsforening 

OPSKRIFT RAMSLØG PESTO: 

Ingredienser: 

20-30 ramsløgblade 

50 g cashewnødder (mandler, hasselnødder, valnød eller pinjekerner) 

2 dl olivenolie eller rapsolie 

0,5 lime eller citron 

50 g parmesanost 

Salt og peber 

 

Fremgangsmåde: 

Rist nødderne let på en pande 

Skyl ramsløg bladene 

Blend alle ingredienser, du kan selv vælge hvor grovkornet pestoen skal være 

Vellerup Sommerby Meditation 

Kom og find den indre ro i Vellerups ydre skønhed. Få 
mere klarhed i dit liv og bliv lettere i sindet. 

Alle kan være med, det er meget enkelt og du kan 
ikke gøre noget forkert. 

Kontakt/Bliv medlem: (2) Vellerup Sommerby Medita-

tion | Facebook  

1½ km 

Tips, tricks og gode ideer 

                                 Ramsløg Pesto 

https://www.facebook.com/groups/1918277748386447/about
https://www.facebook.com/groups/1918277748386447/about
https://www.facebook.com/groups/549561622799637/about
https://www.facebook.com/groups/549561622799637/about
https://www.facebook.com/groups/motionsloeb
https://www.facebook.com/groups/motionsloeb
https://egholmslot.dk/
https://www.dn.dk/nyheder/bliv-klogere-pa-ramslog/
https://www.facebook.com/groups/131659555439845/about
https://www.facebook.com/groups/131659555439845/about
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Det gode naboskab Vi var ikke i tvivl 

Det gode naboskab er et rigtig godt fundament for fuldt at kunne nyde opholdet i 

Vellerup Sommerby. Vellerup Tidende vil gerne slå et slag for det gode uformelle 

naboskab. Vi vil gerne bringe historier om den hjælpsomme nabo, den sjove nabo, 

den skøre nabo, den kærlige nabo – kort og godt historier om gode folk i Vellerup 

Sommerby.  

Så hvis du har en god nabo – og det behøver ikke at være en på samme vænge 

som dig, det kan være fra hvor som helst i Sommerbyen, så send en mail til redak-

tionen@velleruptidende.dk, så hjælper vi dig med at få bragt historien, og måske 

din nabo bliver kåret til kvartalets bedste nabo. 

Godt naboskab bliver ikke defineret ens i alle verdens lande. Her en artikel om godt 

naboskab i andre lande. 

 

Godt naboskab i verdens lande (bolius.dk) 

Da vi for 2 år siden købte sommerhus i Vellerup Sommerby havde vi allerede væ-

ret der før. Vi søgte meget i hele Hornsherred, men kunne ikke få Vellerup ud af 

vores tanker. Sommerbyen tiltrak os med de bakkede og åbne vider. Fjorden med 

dyre- og menneskeliv og de brede græsgange rundt i hele området.  

Vi søgte efter et område, hvor vi kunne slappe af fra storbyens støj og hektiske liv. 

Et åndehul, hvor vi i fred og ro kunne lade op til de ugentlige strabadser med ar-

bejde og hverdagsliv i København.  

Hurtigt gik alle vores drømme i opfyldelse, vi købte et lille hus og vi fandt alle i 

nabolaget som venlige og imødekommende mennesker – også de fastboende. 

Her er ingen grænser for hjælpsomhed og naboskab i så tilpasse mængder, at det 

hverken bliver for meget eller for lidt. Der er altid en hjælpende hånd parat med 

gode råd og arbejdskraft, når der er behov. F.eks. da vi skulle have lavet flisegulv i 

vores nye drivhus. Her kom naboen John straks over og hjalp med kvaliteten, så 

de tunge fliser lå helt perfekt. John og Merete er der altid, når der er behov eller 

når de bare har lyst til at hjælpe. Ofte bliver en snak over hækken til en kop kaffe 

eller lidt grillmad. 

To vejfester er det også allerede blevet til, og begge har været rigtig hyggelige og 

informative, når man skal lære sine naboer at kende. Næste vejfest bliver i øvrigt 

holdt hos os til sommer. 

Vi er glade for de initiativer som sommerbyen byder på f.eks vandreklubben, fæl-

les renholdelse af området og det årlige loppemarked. Det er så dejligt nærvæ-

rende og skønt med initiativer som beriger det sociale liv. 

Vi føler os meget heldige at vi netop fik de skønne naboer og bagboer omkring 
os. Mon ikke andre i Sommerbyen er lige så heldige og oplever den sammen ånd 
og hjælpsomhed? 

Andreas og Karina Tjørnevænget 

Gør som Andreas og Karina, send din gode nabo-

historie til redaktionen@velleruptidende.dk 

mailto:redaktionen@velleruptidende.dk
mailto:redaktionen@velleruptidende.dk
https://www.bolius.dk/hvordan-er-man-naboer-i-nuuk-vietnam-og-new-york-11932
mailto:redaktionen@velleruptidende.dk

