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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 

Eskilsø Eskilsø 
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Fra redaktionen 

Kære medgrundejer. 
 
Så er vi klar med det fjerde nr. af Velle-
rup Tidende. 
 
Vi har til dette nr. modtaget mange 
historier og artikler fra flere af jer og 
det er vi meget glade for og håber 
inderligt der er endnu flere der har lyst 
til at bidrage.  
 
Send din idé eller dit indlæg til: redak-
tionen@velleruptidende.dk 

 

 
Grundreglerne for optagelse af indlæg: 
 
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 på redaktionen glædes over det 
voksende aktive sammenhold i Velle-
rup Sommerby. Flere og flere arrange-
menter dukker op og flere og flere 
grundejere deltager. Det er så glæde-
ligt og positivt.  

 

Vi vil stærkt opfordre  alle grundejere, 
til at møde op på Grundejerforenin-
gens Generalforsamling d.3.9.  

Her håber vi at vores voksende sam-
menhold vil komme til udtryk og vi 
sammen kan finde positive, konstrukti-
ve løsninger på de udfordringer der 
eksisterer i Sommerbyen.  

Lad vores fællesskab vokse ind i gene-
ralforsamlingen og komme til udtryk 
som sandt demokrati, hvor alle bliver 
hørt, meninger brydes og uenigheder 
respekteres. 

Mange hilsner fra redaktionen af Vel-

lerup Tidende. 

 

 
 

 

Vellerup Musik Festival 
Lørdag d.20.august kl.14-17 

 

Fællesskab i Vellerup inviterer alle Vel-
leruppere, familie og venner til Musik-
festival med Fællessang.  

Kom og oplev lokale musikere optræ-
de, få en snak og måske en svingom 
med din nabo, og syng med på de san-
ge du kender, det er ganske gratis.  

Har du selv lyst til at optræde, er der 
stadig ledige scenetider.   

Meld dig ind i Facebookgruppen: Fæl-
lesskab i Vellerup for mere information 
og tilmelding. 

 

Allerede nu kan vi annoncere: J-B Road Band, og Flemming og John—
suppleret af Hans Nordskov. 

Her lidt om de erfarne herre, Flemming Nyvang og John Mårtensen 

Vi er gamle amatørmusiker, som spillede sammen i et band fra 1980 til 2010. 
Bandet kaldte vi dengang for Klaus Kludder Band. Bandet kørte i de ca. 30 år 
rundt og spillede til suppe, steg og is, firmafester samt halballer og nogle gange 
lidt mere kulturelle jobs. Vi havde alle almindelige jobs så det var et hobbyband, 
som spillede popmusik. Medlemmerne mødes stadig og guitaren bliver hevet 
frem ved disse sammenkomster og de gamle numre får en tur mere, nogle gange 
må vores naboer på Ørnevænget lægge øre til men vi har ingen klager fået end-
nu ;o) 

Og Hans Nordskov har mange års erfaring med at spille rock, pop og country 

 

På spillelisten finder vi bl.a. sange af Kim Larsen, Shubidua, Lars Lilholt og Anne 
Linnet. 

Hjælp os gerne med at sprede det gode budskab om Vellerup Musikfestival. 

Lad os vælte Vellerup Sommerby med sang, musik og glæde. 

 

Festivalen forventes afholdt ved Verdens Ende 

Linda Nielsen 

mailto:redaktionen@velleruptidende.dk
mailto:redaktionen@velleruptidende.dk
https://www.facebook.com/groups/549561622799637
https://www.facebook.com/groups/549561622799637
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Dejlig udflugt til Eskilsø 
Herefter var der brug for en kop af den medbragte kaffe/te. Hanne havde bagt læk-
re muffins – tak for det! (Se opskrift andet sted i Tidende) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der er den herligste udsigt fra klosterruinen med Prinsesse Marys Bro i det fjerne og 
Østskoven lige overfor. 
 
Herefter drog vi videre mod øens højeste punkt. Der var lidt uenighed om højden, 
men ifølge folderen er den 14 m over havets overflade. Herfra er der den herligste 
udsigt til Roskilde Domkirke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langsomt bevægede vi os tilbage med 
den gule afmærkning som hjælp. 
 
Tilbage ved havnen. Her kunne kvæget 
ikke dy sig længere, men insisterede på 
nærkontakt med flere af deltagerne. 
 
 
 
Maiken, vores kaptajn, fragtede os sikkert 
tilbage til Skovbroen. 
 
Tak til Grethe for en vel tilrettelagt og gennemført tur, og tak for de små bidrag fra 
flere undervejs samt for lækre muffins.( Opskrift findes andet sted i Tidende) 
 
Af Birgitte Mandøe 

Mandag d. 18. juli mødtes en lille flok forventningsfulde grundejere ved vandvær-
ket. Vi fordelte os i bilerne og kørte til Skovbroen ved Sønderby.  
 
 
Her var flere mødt op, så vi var en god gruppe på 17 kvin-
der og mænd, præcis så mange, at vi kunne fragtes til Eskil-
sø ad 2 omgange med den lille motorbåd, som Grethe 
Reedtz havde arrangeret sejlads med. 

 
 
Få minutter tog sejlturen, og vi kunne stige af på den lille ø på 
1,4m2, hvor der kun er 2 huse samt en masse græssende og 
nysgerrige kvæg. 
I fællesskab lagde vi en rute rundt på øen. 
 
 

 
  
 
 
 
Vi startede med, at Grethe fortalte ved den store sten med 
inskription om stifteren af den fond, som nu ejer øen. Læs me-
re om øens historie i Grethes indlæg. 
 

 
 
I ro og mag begav vi os derefter godt guidet af de gule af-

mærkninger op til klosterruinen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Undervejs fik vi indblik i, hvordan man kunne flække store 
kampesten, så de får en flad side velegnet til en mur. 
Vi fik en udførlig historie om ruinen (læs mere i Grethes 
indlæg).  
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Eskilsø—Hindbærkager 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

Mandel-hindbærkager med friskost 
100 g friskost 
200 g hindbær 
75 g sukker 
75 g marcipan 
75 g hakkede mandler 
25 g smør 
25 g mel 
2 æg 
½ tsk bagepulver 
 
Sådan gør du: 
 
Pisk æg og sukker, næsten stift. Riv marcipan groft, og smelt smørret i en  
gryde. Kom marcipan og smør i æggemassen. Rør det sammen, indtil marci- 
panen er jævnt fordelt. Tilsæt hakkede mandler, mel og’ bagepulver. 
Tilsæt friskost og hindbær og fordel det i massen. Kom i muffins forme og bag 

ved 160oC i ca. 40 min. 

Af Hanne Blomberg 

 

Fællesskabet vokser. 

Antallet af medlemmer i FB gruppen Vellerup Sommerby er støt stigende. Der-

for var vi 2 naboer, der udlovede en gevinst til nr. 600.  

Nr. 600 var Irene Ziegler, som har valgt, at 

donere gevinsten til vejfesten i Tjørnevæn-

get. Tak til alle medlemmer. Sammen kan vi 

fremme det sociale i vores allesammens 

sommerby. 

 

Vi takker Irene og glæder os til at dele dråberne med vores 

naboer i Tjørnevænget. 

Merethe og Karina 

Eskilsø er den største ø i Roskilde Fjord. Den har siden 1985 været beskyttet af en 
naturfredning og henligger nu som overdrev og strandenge. Der er ingen veje på 
øen og ingen dyrkede marker. Dyrkningen ophørte i 2006. 
Strandengene rummer ynglesteder for utallige vandfugle. Af 
hensyn til disse fugle forsøger man at friholde øen for ræve. 
Bortset fra rævejagt er der ikke jagt på øen. 
 
Der findes to bygninger på øen – Eskilsøgård og Eskilsøhus, 
der for tiden begge er beboede. 
 
 
Øen ejes af Erick og Ingrid Struckmanns Naturfrednings-
fond, som købte øen i 1982. 
Erick Struckmann var medstifter af Danmarks Naturfredningsforening og dennes 
formand fra 1921 til 1960. 
 
I 1100-tallet lå der et kloster på øen, muligvis stiftet af biskop Eskil fra Roskilde. Klo-
stret var beboet af augustinske kannikker, der efter sigende levede livet; spiste, 
drak, dansede mv. sammen med lægfolk. De forsømte deres pligter, og det blev for 

meget for biskop Absalon, der hidkaldte sin gamle ven fra 
Paris, abbed Wilhelm, der skulle holde styr på tropperne. 
Wilhelm var en meget asketisk mand, hvis kost udeluk-
kende bestod af ”træernes blade og vilde urter”. Ikke en 
kost, der passede de udisciplinerede kannikker. Så nogle 
forduftede, mens andre forsøgte at dræbe Wilhelm ved at 
sætte ild til hans seng. Som ved et mirakel gik ilden dog 
ud, og Wilhelm overlevede attentatet. 
I midten af 1170-erne blev det besluttet at flytte klostret 
til en gård i Tjæreby ved Arresø. Flytningen blev begrun-

det med fare for oversvømmelse samt vanskeligheder ved at skaffe proviant om 
vinteren. Det nye kloster – Æbelholt – beholdt øen i sin besiddelse. Kirken blev be-
varet, og ladegården fortsatte sin virksomhed med at drive landbrug. 
I 1560 overgik ladegården til herregården Selsø, og ved reformationen ophørte 
brugen af kapellet. Ruiner af kirken kan stadig ses på øen. 
 
Oplysningerne er primært hentet fra folderen ”Sporet på Eskilsø” og Trap Danmarks 
internetartikel om Eskilsø Kloster, skrevet af Johnny Grand-jean Gøgsig Jakobsen og 
Morten Søvsø. 

Der kan findes flere oplysninger og bestilling af tur til Ekilsø her: https://www.xn--
eskils1-v1a.dk/ 

Af Grethe Reedtz 

Eskilsø  
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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: 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 

Kommende begivenheder i  

Vellerup Sommerby 

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 

Tid Begivenhed Arrangør 

Søndag d.7.august kl.13-

15 

Kaffemik, Spurvevænget 

64 

Fællesskab i Vellerup 

Lørdag d.20.august Vellerup Musik Festival Fællesskab i Vellerup 

Søndag d.4.september, 

kl.13-15 

Kaffemik, Fællesskab i Vellerup 

Fredag d.16.september, 

kl.19 

Portvinssmagning Fællesskab i Vellerup 

Lørdag d.1. oktober kl.13 Banko, Tjørnevænget 9 Fællesskab i Vellerup 

Søndag d.2.oktober kl.13-

15 

Kaffemik, Fyrvænget 27 Fællesskab i Vellerup 

Søndag d.16.oktober, Vængeløb for hele famili- Fællesskab i Vellerup 

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

gere Vellerup Sommerby. 

Vængeløb, søndag d.16.oktober kl.10-12. 

Tag hele familien med i efterårsferien til Vængeløb. Her vil 
der være levende poster rundt omkring på parceller i 
Sommerbyen. Der vil være noget der skal svares på og 
noget der skal gøres. Det er for alle aldersgrupper og det 
bliver sjovt. Vi håber at se rigtig mange, både store og 
små.  

Læs mere og meld dig til i Fællesskab i Vellerup, eller send 
en mail til redaktionen@velleruptidende.dk. Vi tager gerne 
imod din tilmelding. 

Har du lyst til at være ”levende post” og modtage glade 
deltagere på din parcel, så skriv til os. 

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
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/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
mailto:redaktionen@velleruptidende.dk.
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Garanti for fisk. 

 
Fiskeri med net ud for Vellerup. 
 
Der kan være 4 skrubber og rødspætter – langt oftere 10-15 stk. – og sommeti-
der 25 – 40 fisk.  
Ja, vi har prøvet af få mere end 80 flade med hjem efter en enkelt tur. Om som-
meren er der også ofte makreller. Og vi har indtil nu aldrig oplevet, at nettene 
var helt tomme. 
Nettene sættes 
Vi sejler ud for at sætte net sidst på eftermiddagen eller først på aftenen – alt 
afhængig af årstid. Vejrudsigten for det kommende døgn er tjekket på forhånd. 
Vi sætter ikke net ved mere end 5 sekundmeter vind. Uafhængig af vejret har vi 
altid redningsveste på. 
Vi er oftest 2 personer i båden. Jeg sejler aldrig ud for at sætte eller hente net 
alene.  
Med ombord i båden er 3 fiskenet, to bøjer og 2 ankre til bøjerne. 

 
Båden sættes i vandet fra trailer nede ved slæ-
bestedet (2-300 meter fra kiosken ved Vellerup 
Vig). 
Når vi sejler ud glæder vi os altid over den helt 
særlige skønhed ved at komme på vandet og 
opleve Vellerup fra sø-siden. Det er så smukt… 
Og Vellerups skønhed bliver aldrig en selvfølge. 
De bedste fiskeresultater har vi haft lidt syd for 
Vellerup vig.  

 
Når fiskestedet er nået, bindes linen med bøje-ankret 
fast nederst på bøjen, og net-enden på første net bin-
des også til bøjen. Dernæst smides bøjen i vandet og 
vi sætter nettet vinkelret på kysten. Når det ene net er 
sat ud, bindes det næste net på og sættes langsomt 
ud. Det er vigtigt, at ”sætte-linjen” er så lige som mu-
ligt. Når sidste net er sat ud bindes ende-snoren fast 
på bøje nr.2, som sammen med fastgjort anker smides 
ud. Bemærk: Net og bøjer må ikke være tættere på 
land end 100 meter. 
Så kan vi sejle mod land igen, mens nettene står udspændt mellem de to bøjer 
og fisker helt af sig selv, indtil vi henter dem igen næste morgen. Om sommeren 
har vi engang imellem fiskestænger med og tar´ en times aften-fiskeri efter ma-
krel, hvis vi har lyst. 
 

 
Nettene hentes 
Når vi kommer i land, hiver vi båden op på traileren og kører tilbage til sommer-
huset. 
Næste morgen tidlig tar´ vi et par plastik-kurve med i båden (til net og fisk). Vi 
husker også arbejdshandsker og lommekniv. Og jo tidligere vi kommer afsted 
des bedre. Risikoen for mange krabber i nettene stiger, 
hvis vi først kommer midt på formiddagen. 
Vi sætter igen båden i vandet fra slæbestedet og sejler 
den korte tur ud mod bøjer og net. Vi hiver så vidt muligt 
nettet ind mod vindretningen. Det er altid virkelig spæn-
dende at hive net op. Hvad dukker op fra ”dybet”? Den 
ene person hiver nettet ind i båden med den ene hånd og 
holder øverste del af nettet (over-tællen) samlet i den an-
den hånd. Den anden person tar´ fisk ud af nettet og slår 
evt. krabber ihjel, så de ikke sammenfiltrer nettet totalt. 

 
Rensning af fisk og klargøring af net og båd 
Ofte grov-renser vi fangsten (hoved og indvolde skæres 
fra) ved slæbestedet. Mågerne elsker det. 
Hjemme ved sommerhuset flår vi skindet af fladfiskene og 
færdig-renser dem, så de er klar til køleskab eller fryser – 
eller som en hyggelig nabo-gave. Og dernæst gøres nette-
ne rene. Til brug ved net-klargøring har vi lavet et lille træ-
stativ, som gør processen meget let. Dernæst spules og 
rengøres båden, og vi er klar til næste gang.  
 
 

Hvordan komme i gang? 
Hvis du har adgang til en anvendelig båd, så skal du anskaffe 
dig 1-3 net, tre net-pinde, to bøjer, to bøje-ankre med line, to 
plastik-kurve og et net-klargøringsstativ. Et årligt fritidsfisker-
kort (300 kr.) er også nødvendigt. Hvis du har spørgsmål i øv-
rigt, er du mere end velkommen til at kontakte undertegnede. 
Så vil jeg assistere efter bedste evne. Glæd dig til at komme i 
gang. Og glæd jer til fiskene!  
 
Venlig hilsen Thyge Enevoldsen, Tjørnevænget 66. Mobil 
72325222 
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 Blomsterbinding 

 

Vi var en lille privilegeret gruppe, som havde tilmeldt os blomsterbin-
dingskursus en lørdag formiddag i juli. Mette Milling lagde terrasse 
til og Linda Nielsen sin ekspertise. 
 
 
 
 

Vi mødte op med vaser, saks og ikke mindst en spand fuld af blomster (både vilde 
og ”tamme”). 
En hel ny verden åbnede sig, da Linda foldede sig ud. 
Vi lærte om de tre grundlæggende bindingsmetoder: parallelt, spiral eller 
”krydsende stilke”, som var Lindas foretrukne, og klart den nemmeste at gå i gang 
med, for de af os, der var grønne i faget. 
 
Det skal nævnes, at på Lindas officielle blomsterbindingsuddan-
nelser starter man 1 uge med træning med pinde i spiralmeto-
den! Det slap vi heldigvis for. 
 
 
Vi lærte, at blomsterne først skal ”soigneres”, og så skal 
de ”kikke op til solen” og ”ikke løbe hjemmefra”, som grund-
læggende principper. 

 
 
 
Linda uddelte gavmildt af sin buket af “lurendrejertricks”. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Der blev lavet mange smuk-
ke blomsterbuketter, som I kan se på 
billederne. 
 
 
 
 
 

 
Tak fordi vi fik lov til at snuse til blomsterbindingskunsten, det var SÅ spændende 
og inspirerende, og vi venter bare på LEKTION 2. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Held og lykke til Linda, som til efteråret assisterer den rumænske deltager ved 
EM i blomsterbinding i Polen. 
 
Tusind tak for en dejlig formiddag. 
Karin og Ann-Lisbeth 
 
 
Skulle I være blevet inspireret, så PAS PÅ: Vild pastinak, en skærmplante med 
gule blomster, som er meget udbredt i grøftekanterne, er giftig og giver vold-
somme udslet på huden. Se nedenstående link: 
https://www.tv2east.dk/tv-2/der-bliver-igen-advaret-mod-den-giftige-gule-
pastinak 

https://www.tv2east.dk/tv-2/der-bliver-igen-advaret-mod-den-giftige-gule-pastinak
https://www.tv2east.dk/tv-2/der-bliver-igen-advaret-mod-den-giftige-gule-pastinak


Vellerup Tidende Nr.4. August2022 

03-08-2022 

 Havevandring i Sommerbyen 

Sikke en dejlig Havevandringsdag 

Søndag d.17.juli havde vi havevandring her i Vellerup Sommerby. På trods af at det 
var midt i  sommerferien, var der 12 personer tilmeldt, fordelt på 9 haver. 

Vi startede ud med Karinas have. Undertegnede havde 
brygget kaffe og bagt boller …...men dejen hævede aldrig, 
så manden blev sendt afsted efter kanelstænger. Rammer-
ne for indbydelsen skulle jo være i orden :-)  
Efter lidt hygge og en præsentation for hinanden blev ha-
ven beset og de garvede sommerhusejere hjalp hurtigt 
med at lægge en gå rute i forhold til havernes place-
ring......vi skulle jo nødigt gå mere end 
højst nødvendigt 

Vi kom ud over stepperne og stemningen var i top.  

Vi fik set haver som var flot anlagt, og ha-
ver som var Vild med Vilje  

 

 

 

og en enkelt have med den skøn-
neste udsigt lige ned til en sø.  

 

En af haverne havde et nybygget hus og fra terrassen kunne vi nyde Isefjorden.  

 

 

 

Hos et af husene var der lagt et fotoalbum frem som bevidnede hvor tilgroet en 
have de overtog da de købte huset. Det var meget imponerende hvordan de nu 
havde fået bugt med det og havde indrettet deres have med forskellige ' rum'. 

 

 

 

 

 

Hele arrangementet tog 4 plus 1 time, og undervejs blev vi tilbudt bobler og 
chips.  

Vi sluttede af hos Merethe som viste det flotteste bed 
med vilde blomster. Her hang vi ud til hygge med øl, so-
davand, vin og frugt.  Alt i alt fik vi hygget med hinanden 
i 5 timer.  

 

 

 

Det var super dejligt at møde andre på tværs af vores vænger. Måske skulle vi 
udvide konceptet til næste år med lidt at spise. Jeg personligt skal i hvert fald 
huske solcreme næste gang. 

 
Vi er så heldige at være beriget med smuk natur og så dejligt et fællesskab. Lad 
os passe godt på det. 

Sommerhilsen fra Karina Holsting 


