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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 

Foto Ivan Jensen Gøgevænget 46 
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Fra redaktionen 

Kære medgrundejer. 
 
Så er vi klar med det tredje nr. af Velle-
rup Tidende. 
 
Tusind tak for alle jeres søde kommen-
tarer om Vellerup Tidende, det giver 
kræfter til at arbejde videre. 
 
Vi har modtaget historier og artikler 
fra flere af jer og vi håber inderligt der 
er endnu flere der har lyst til at bidra-
ge.  
 
Har du kommentarer til historier bragt 
i dette eller sidste nr., så skriv til redak-
tionen@velleruptidende.dk 

så sender vi videre til forfatteren af 
artiklen 
 
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. 

 

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 

 

 

 

Onepotpasta med chorizo pølse 

400 g spaghetti 
1 dåse hakkede tomater 
1 håndfuld frisk basilikum, bladene herfra 
1 løg, finthakket 
2 fed hvidløg, finthakket 
20 cherrytomater, skåret i både 
0,50 squash, groftrevet 
1 tsk oregano, tørret 
50 g chorizo, finthakket 
5 dl grøntsagsbouillon 
2 spsk olivenolie 
1 tsk chiliflager, kan undlades 
1 tsk salt 
sort peber, friskkværnet 

Til servering 
50 g parmesan, friskrevet til servering 
1 håndfuld frisk basilikum, blade 

Kom alle ingredienserne i en stor gryde på én gang. 

Efter et opkog moderere du varmen  og lader det simrekoge under låg i 10-
12 minutter, til spaghettien er perfekt kogt – al dente med lidt bid i.  

Server med revet parmesan og basilikum. 

Kilde: Valdemarsro One pot pasta - opskrift på den nemmeste og lækreste pasta-
ret (valdemarsro.dk)  

 

Velbekomme. 

Af Jesper Løvbo 
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Frysehuset i Vellerup 

Bag busstoppestedet overfor Vellerup 
Kirke kan man rejse tilbage i tiden og få 
fantastiske historier om  fortidens Velle-
rup og omegn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det nedlagte frysehus hænger der plan-
cher med billeder, fakta, sagn og legen-
der. På en varm sommerdag, kan man gå 
ind i det kølige rum og blive bragt tilba-
ge i tiden. 

 

.  

Du kan f.eks. læse sagnet om 
Sorte Klaus ved Vejlemølle Å 
og om Skjoldbjergpræsten. 

 

Du kan også få viden om be-
tydningen af navnet Vellerup, 
du kan læse om Verdens Ende 
og Nissehøj og så kan du se 
skønne billeder fra fortiden. 

 

 

Et besøg værd for hele famili-
en. 

Mad over bål 
Inspiration 

Sommertid er båltid. Er der noget bedre end at samles omkring bålet på en 
sommeraften, fordybe sig i bålets flammer og lade roen indfinde sig i sindet. 

Mangt en campist eller vandringsperson, har lavet mad over bål, og over de sid-
ste 10 år, er det blevet meget populært . 

Vil du være en ål 
til at lave mad på bål 
 
Så er der ting du skal vide 
Så dit projekt det kan glide 
 
Lige ned i gryden 
Liflig duft og syden 
 
Er du nu så sikker på 
At det med at tænde ild det kan gå 
 
Vi kan ikke risikere 
At du tilkalder naboer med flere 
 
Har du husket sikkerhed med mere 
Så god fornøjelse med at kokkerere 

 

Bål 
Optænding 
Brænde 
Aviser 
Tændstikker 
Vifte (et stykke pap, træplade, låg…) 
Handsker 
Økse 
Sav 
 
Gryder 
Stativ 
Ske (HUSK at lade den stå op i gryden når den ikke er i 
brug den kan hvile på stativets top – ellers brænder skaf-
tet!) 
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Kommende begivenheder i  

Vellerup Sommerby 

Tid Begivenhed Arrangør 

Lørdag d.16.juli kl.10-12 Lær at lave buketter af 

havens og naturens blom-

ster. Falkevænget 5 

Mette Milling og Linda 

Nielsen og Fællesskab i 

Vellerup 

Søndag d.17.juli kl.9.15 Vandretur til Nissehøj Mette Milling Sandberg 

og Vandreklubben 

Søndag d.17.juli kl.11.00 Havevandring Karina Holsting og Fæl-

lesskab i Vellerup 

Mandag d.18 juli kl.13 Tur til Eskilsø. Pris.kr.50. 

Fælleskørsel fra Vellerup 

Sommerby 

Grethe Reedtz og Fælles-

skab i Vellerup 

Søndag d.7.august Kaffemik Fællesskab i Vellerup 

Lørdag d.20.august kl.14-

17 

Vellerup Musik Festival Fællesskab i Vellerup 

Søndag d.4.september Kaffemik Fællesskab i Vellerup 

Fredag d.16.september Portvinssmagning Fællesskab i Vellerup 

Meld dig ind i Facebook gruppen Fællesskab i 
Vellerup og læs mere om initiativer til et festli-

gere Vellerup Sommerby. 

Der er brug for dig 

 

 

 

 

 

 

 

Her kunne du have haft et indlæg om hvad du 
har på hjerte. Det kan være alt fra en god na-
bohistorie, et udflugtsmål, et kommende ar-
rangement, et læserbrev eller klumme. 

 

 

 

 

 

Vellerup Tidende har brug for indlæg fra dig. 

 

Skriv til redaktionen@velleruptidende.dk 

https://www.facebook.com/events/723569162008396?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/723569162008396?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/723569162008396?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/723569162008396?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22group%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/groups/549561622799637
https://www.facebook.com/groups/549561622799637
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 Nissehøj  - 
et udflugtsmål for hele familien, med plads til både hygge og en lille smule uhygge. 

 

På en mark bag Vellerup ligger gravhøjen Nis-
sehøj. 

Grethe tog mig med på en tur tilbage i tiden for 
at besøge højen. På vores vandring kom vi forbi 
to andre gravhøje, Kirkehøj og Sandhøj, for at 
slutte turen med at kravle ind i den restaurere-

de Nissehøj. 

 

                                                          Nissehøj ses her i baggrunden af billedet. 

 

  

 

 

Det er ikke muligt at komme ind i hverken 
Kirkehøj eller Sandhøj. 

 

Vejen til Nissehøj 

For at finde Nissehøj skal man gå ad Sandvejen, der ligger i 
svinget ved den gamle Købmandsgård i Vellerup.  

 

Når man har gået et stykke, kommer man til en privat ejen-
dom på venstre hånd og skal her følge stien der fortsætter 
ligeud. Efter at have gået et stykke langs marken, drejer man 
til venstre og følger de opmærkninger der er sat. 

 

 

 

 

 

Kirkehøj ligger 
bag Vellerup 
Kirke 

Sandhøj finder 
du på Sandve-
jen 

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: Vellerup Vandreklub  

Fællesskab i Vellerup 

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: Fællesskab i Vellerup 

Vellerup Sommerby Motionsløb 

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

betræne.   

Kontakt/Bliv medlem: Vellerup Sommerby Motionsløb 

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: Vellerup Sommerby Meditation 

Vinterbaderne ved Vellerup Strand 

Denne gruppe er for dig der vinterbader i Vellerup Som-

merby eller gerne vil i gang.  

Kontakt/Bliv medlem: Vinterbaderne ved Vellerup Strand 

https://www.facebook.com/groups/1918277748386447
https://www.facebook.com/groups/549561622799637
https://www.facebook.com/groups/motionsloeb
https://www.facebook.com/groups/131659555439845
https://www.facebook.com/groups/442542526741090
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Nissehøj ligger på en privat mark og stien derhen går gennem privat ejendom. 
Gå derfor med respekt for naturen og de får der nogle gange græsser på områ-
det. 

 

Gå gennem lågen og lige frem, så finder du Nissehøj 
på din venstre side. 

 

 

 

 

 

Historien bag Nissehøj: 

Nissehøj kan dateres helt tilbage til Stenalderen 3950-2801 f.kr. 

Gravhøjen blev opdaget i 1890, her får du teksten fra Nationalmuseet, der stod 
for udgravningen af Nissehøj: 

En ældre mand, som arbejdede for husmand Søren Olsens enke i Vellerup, ville fjerne nogle 
sten fra en overpløjet høj, der lå på hendes mark. Derved opdagede han et stort hul og 
nedunder et tomt rum. Da hullet var stort nok til, at han kunne komme igennem det, lod 
han sig dumpe ned, og så der en kiste stå i et stort tomt rum. Da han var overbevist om, at 
kisten måtte indeholde en skat, forsøgte han at få låget af, men da dette ikke lykkedes, gik 
han hjem og hentede en økse og en spade, vendte tilbage og begyndte at hugge løs på ki-
sten, som gik fuldstændig i stykker. I kisten fandt han en bronzepålstav og resterne af en 
bronzedolk. Det var denne forklaring, finderen gav til kaptajn A.P. Madsen, da denne under 
et ophold i Jægerspris havde fået meddelelse om det mærkværdige fund. Finderen ville der-
imod ikke indrømme, at der havde været flere oldsager i kisten, selv om han havde fortalt til 
andre, at han på vejen hjem havde stukket noget af det fundne til side. Da A.P. Madsen an-
kom til stedet, var kisten helt væk, for finderen havde bragt det meste af træet med hjem 
som brænde, og resten var der andre, der havde taget. Men man kunne endnu se, hvor den 
havde stået, ligesom man kunne bestemme dens længde til 6 fod (1,88 m) og dens bredde til 
omtrent 2 1/2 fod (78 cm). Kistens sider havde været 3 tommer (7,8 cm) tykke, og enderne 4 
1/2 tomme (11,8 cm). I hver ende havde der desuden været en fremstående tap. Efter A.P. 
Madsens opfattelse måtte kisten være blevet sænket ned ovenfra, eftersom jættestuens gang 
var for smal til, at den kunne være kommet ind den vej. Samtidig så én af jættestuens dæk-
sten ud til ikke at ligge i sin oprindelige stilling. A.P. Madsen foretog en opmåling af jætte-
stuen og udgravede dens stenalderbegravelser. 

Nationalmuseet har senere ad flere omgange restaureret Nissehøj, startende i 
1942 og frem til 2012. 

Højen er fredet, men tilgængelig for publikum. 

 

 

Jordbær Selvpluk 
Og andre lækre ”sager” 

De lækreste solmodne jordbær, kan plukkes 

hos Bakkegården i Vejleby. 

 

 

 

 

 

 

Medbring dine egne beholdere, få dem vejet i Gårdbutikken, og slå dig der-

efter løs i de lange jordbærmarker. 

1kg. Selvplukkede jordbær koster 35 kr. 

 

Udover jordbær, byder Bakkegården Gårdbutik, på mange andre lækre sa-

ger. Kartofler, Spidskål, Rabarber og meget andet. 

Af Redaktionen 
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Vængernes Fest 

Glade grundejere fra 8 forskellige vænger, mødtes og hyggede, spiste og dystede 
i diverse discipliner. 

 

Tovtrækning 

 

 

 

 

 

 

 

                         
Kongespil 

 

 

Fællesskab i Vellerup stod bag arrangementet og fællesskabet blev styrket, gen-
nem latter, leg og god mad og drikke. Nye venskaber opstod og gamle blev for-
nyet. 

Settingen var perfekt, på bakken bag vandværket i strålende sol og med fanta-
stisk udsigt. Alle deltagere bidrog med mad, drikke, snacks og sågar 121 hjem-
mebagte pandekager—og de var gode :-) 

 

 

 

 

 

 

Der blev også plads til at udvikle nye ideer til 
arrangementer senere på sommeren. Der er en masse at glæde sig til for hele 
familien. 

Af Redaktionen 

Nissehøj  - 
et udflugtsmål for hele familien, med plads til både hygge og en lille smule uhygge. 

 

Ind i Nissehøj 

For at komme ind i Nissehøj, skal man kravle igennem en 
smal, lav gang. 

Grethe kravlede først med en lommelygte i hånden, og da 
hun først var kommet godt ind og kunne lyse det mørke 
gravkammer lidt op, kravlede jeg lidt modvilligt ind. Stor var 
overraskelsen over hvor rummelig rummet var og dejligt kø-
ligt på en varm sommerdag. Grethe havde, som erfaren be-
søgende af Nissehøj, medbragt LED fyrfadslys, som hun an-
bragte rundt omkring i højen. Inden rummet blev lyst op, fløj 
et par flagermus rundt. 

 

”Jeg har tidligere været her med børnebørn og haft fyr-
fadslys og gode historier med” fortæller Grethe. ”Nogle af 
børnebørnene elskede det, andre var ikke så vilde med 
det. Tidligere har elever fra Ferslev skole siddet i grav-
kammeret og blevet undervist i gravhøjens historie.” 

 

Jeg må indrømme at mit forbehold for at kravle ind ad 
den snævre gang til gravhøjen, blev afløst af fascination 
og et ønske om at en masse børn og voksne får mulighed 
for at opleve både hyggen og uhyggen i Nissehøj. 

 

 

TIPS til turen: 

Medbring lommelygte og fyrfadslys, en god historie og et åbent sind.  

Nissehøj er absolut et besøg værd og udsigten er storslået fra toppen af højen. 

 

Kilde: Lokalitet (kulturarv.dk)  

 

Af Mette Milling Sandberg 

https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/93428/
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Portvinssmagning i Vellerup 

En aften i hyggens og det gode naboskabs tegn 

21 glade og forventningsfulde Velleruppere, var mødt op fredag d.10.juni, til Port-
vinssmagnig på Lindevænget. Carla og Bjarne Christensen lagde gæstfrit hus til det  
eftertragtede udsolgte arrangement. 

Linda Nielsen, stifter af gruppen Fællesskab i Vellerup, og aftenens arrangør, be-
skriver her aftenens forløb: 

 

Det var en rigtig dejlig summen mellem de små fortællinger vi fik omkring de for-
skellige portvine. Ja måske vi endda var lettere højrøstet, så Anita fra Det Portugi-
ske Hus til tider måtte, med smil på læben, fortælle at kunne hun som skolelærer 
råbe en skoleklasse op, så skulle nu nok også kunne klare os. Men vi hyggede os 
meget og så kan det være svært at fokusere på ”læreren”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi startede med at smage Vinho Verde på dåse med hvidvin og rosé. Derefter kom 
de 7 skønne portvine. Ja jeg ved at der var både lyse og mørke portvine. Men jeg 
er og bliver nu selv ved med at synes at den mørke er den bedste.  

 

Jeg sad ved siden af Helle og vi blev enige om at dele et til-
bud på Nr 3.  

Nu er flasken i hus til næste gang jeg får lyst til en lille en. 

 

 
 

Anita havde også nogle skønne fade, kander, skåle og tallerkner med, som en enkelt 
eller to købte noget med hjem af. Vi smagte desuden på 4 forskellige marmelader 
og sorte oliven også fra Portugal. Dem kunne man købe 
ligesom sardiner. Der var to slags oste og en masse brød.  

 

 

Anita har fortalt at til vores anden Portvinssmagning den 
16/9 vil der komme nogle andre portvine på bordet, så vi 
derved kommer til at smage nogle nye.  

 

 

 

Vi er også velkomne til at komme til Stenlille og kigge på 
alle de skønne og flotte fade, kander, skåle og tallerkner 
som hun også sælger. Hvis der er stemning kunne vi lave 
en udflugt dertil til efteråret. Det tager bare 40 minutter.  

 

 

Til sidst vil jeg igen sige tusinde tak  

for en helt igennem fantastisk aften.  

 

 

Vi sluttede den fint af på Carla og Bjarnes  terrasse med kaffe og småkager. Tak for 

at I ville lægge hus til  

 

Linda Nielsen, Skadevænget 88 

 

Næste Portvinssmagning finder sted fredag d.16.9 
kl.19.00. Der er allerede tilmeldte, så skynd dig 
hvis du vil med. Gå ind på FB gruppen Fællesskab 
i Vellerup, og se under begivenheder. 

https://www.facebook.com/groups/549561622799637
https://www.facebook.com/events/2908076419490134/?__cft__%5b0%5d=AZUz7qMTwHCBJtp_lcrtE0gbuR6otkIo5pA93DhtnCPUTINF8_m6q7I3GrKTN5qmHmuh4MaqjmytU2w2PfQjxLvJcrp7l5OGfv9WuGz-huja_q4N_26uS8-y2Qx0uFGNhZjbmtziJ7ZZJiHk4GwXbkhttps://www.facebook.com/events/290807641949
https://www.facebook.com/groups/549561622799637/user/100000210009321/?__cft__%5b0%5d=AZUz7qMTwHCBJtp_lcrtE0gbuR6otkIo5pA93DhtnCPUTINF8_m6q7I3GrKTN5qmHmuh4MaqjmytU2w2PfQjxLvJcrp7l5OGfv9WuGz-huja_q4N_26uS8-y2Qx0uFGNhZjbmtziJ7ZZJiHk4GwXbkQPr9mOaHqJQ9EuYcXQm_AreE

