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Fra redaktionen 

Kære medgrundejer. 
 
Så er vi klar med det femte nr. af Velle-
rup Tidende. 
 
Vi har til dette nr. modtaget enkelte 
historier og artikler fra nogle 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 

Vi har i dette nr. reporter fra flere af de 
mange fælleskabsarrangementer der 
er foregået de sidste 3 mdr. Vi har ikke 
haft tid til at deltage i alle, så der fore-
går meget mere i Vellerup Sommerby, 
end Vellerup Tidende kan afspejle. 
Hurra for fællesskabet. 

 
Grundreglerne for optagelse af indlæg: 
 
Tonen er anstændig (det betyder ikke 
at indlæg ikke må være kritiske). 
 
Påstande skal doku-
menteres. 
 

 

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 så snart der kommer en 
længe ventet Generalforsamling.  

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. 

 

 
 

 

Juletræstænding 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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 Vellerup Musikfestival 
 

 
JB Roadband overtog scenen med rå og be-
skidt blues, der fik stolene til at rokke i takt. 
Bifaldene var store og hjer-
telige og der blev danset 
tæt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Musical og Beatlesnumre blev smukt og 
indfølt fremført af Karoline og Marie, ved 
klaveret sad deres far Ulrich og akkompag-
nerede. 
Der bredte sig en inderlig stemning blandt 
publikum der nød de unge menneskers 
musikalitet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sikke en setting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag d.20.august afvikledes den første Vellerup Musikfestival 
på arealet bag vandværksgrunden. Det var med stor spænding 
at de frivillige bag arrangementet gjorde klar til 3 timers musi-
kalsk underholdning. ”Hvor mange mon vil komme?” ”Kan vi 
undgå regn?” ”Vil lyden være god nok?” 
 

 
 
Telt, lydanlæg og toiletvogne blev sat op, i munter 
stemning, og allerede en halv time før festivalens start, 
indfandt de første publikummer sig. 
 
 
 
 

 
Linda Nielsen fra Fællesskab i Velle-
rup, bød velkommen og satte Vellerup 
Musikfestival 2022 i gang.   
 
 
 
 

 
Første band på scenen var Flemming Ny-
vang,  
John Mårtensen og Hans Nordskov Hansen. 
De gav den gas med et repertoire som alle 
tilskuere kunne synge med på og vippe fød-
derne til. Det var Shubidua, Kim Larsen og 
andre kendte coverkunstnere. Mens musik-
ken spillede, kom flere folk til og fandt plad-
ser på græsset til deres medbragte stole, 
madkurve og kolde drikkevarer. Andre fandt 
sammen med grundejere de ikke kendte og 
fik en sludder til musikken. 
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  Finale 
 
Eftermiddagen sluttede af med en Jam Session, hvor Thyge Enevoldsen gik på sce-

nen sammen med Flemming og John og fik plænen til 
at koge til Himmelhunden som alle sang med på af 
karsken bælg. Det var en FEST. 
 
 
”Vellerup Musikfestival sidder i kroppen og i hjertet 
endnu. Det var så dejligt et arrangement med masser af 
hygge, fællesskab og glæde ved sang og musik. Og da 
vi til sidst gav den gas sammen med “Himmelhunden” 
som fællessang, blev det helt tydeligt: Fællessang hand-
ler ikke om, hvordan det lyder, men om hvordan det 

FØLES .  
Eftermiddagen blev ikke mindre dejlig af, at vi kunne klemme os ind til efter-hygge 
på en Tjørnevænge-terrasse sammen med skønne folk fra nabolaget. TAK til Linda 
og resten af Fællesskabs-gruppen og til aæle musikerne for et fantastisk arrange-
ment! Sker det igen i 2023? Så lad os gerne snart få næste års musikfestival i kalen-
deren. Vi glæder os!! ”Thyge Enevoldsen 
 
 
”Det var et rigtigt rørende 
øjeblik at stå arm i arm med 
mennesker, jeg ikke havde 
mødt før, og skråle “skuld 
gammel venskaw”. Grethe 
Muff Enevoldsen 
 
 
 
 
 
Det var en fantastisk oplevelse og et stærkt billede på det voksende fællesskab, at 
Festivalen kom på benene udelukkende ved frivillige kræfter. Generøse grundejere 
havde doneret telt, toiletvogne, lydanlæg, gaver til musikerne og strøm til arrange-
mentet. Og ikke mindst musikerne, grundejere med venner, der havde øvet og 
med stor glæde og entusiasme optrådte for omkring 150 glade grundejere.  
Kvaliteten og humøret var højt, og finalen med Himmelhunden og Sku gammelt 
venskab rent forgå, var rørende og bragte en lille tåre frem i øjenkrogen. 
Med Fællesskab som drivkraft, kan alt lade sig gøre. 
 
Af Mette Milling Sandberg 
 
 

Banko 

D.29.oktober mødtes 16 forventningsfulde 
grundejere til Bankospil, arrangeret af Lin-
da Nielsen fra Fællesskab i Vellerup. Kon-
kurrencegenet var tændt og præmier stod 
og bugnede på 
hele 3 borde.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Flere lokale supermarkeder og en masse grundejere havde doneret præ-
mier til Fællesskabet, og det var flotte præmier. Alle deltagere drog hjem 
med præmier eller sidegevin- ster. 
 
 
 
             3 glade vindere 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Koncentrationen var stor og spillene mange. 
Med Linda ved roret spillede vi i hele tre timer, 
kun afbrudt af en enkelt hygge og sludre pau-
se. 
 
 
 
 
 

Tak til Dorthe og Lars for at lægge hus og godter til, og til utrættelige Lin-
da Nielsen, der har lovet at der vil komme meget mere Banko i Vellerup 
Sommerby. 
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Perfluorerede stoffer 

De seneste år har man fundet ud af at perfluorerede stoffer, som har gode egenska-

ber for flammehæmning og derfor har været anvendt på eksempelvis brandøvelses-

pladser og til teflonbelægning, er endnu værre end de chlorerede stoffer, da de er 

næsten umulige at nedbryde og kan forvolde stor skade på mennesker og miljø i 

endnu mindre koncentrationer. 

Der pågår løbende forskning og udvikling af metoder til at rydde jordforureningerne 

med de ovennævnte stoffer op. Det er nemlig ikke så ligetil. Fordi forureningerne 

typisk er opstået for mange år siden, har de spildte stoffer spredt sig godt og grun-

digt ud i jorden og sidder ”bundet” dér i alt fra 2-50 meters dybde i undergrunden. 

Dvs. man ikke bare kan grave dem op og håndtere den forurenede jord ved overfla-

den. Hvis man fx skulle grave et hul ned til 25 m’s dybde ville det kræve et overflade-

areal på flere tusind kvadratmeter og løbende oppumpning af de massive mængder 

tilløbende vand.  

Man har fundet en del både fysiske, kemiske og biologiske behandlinger, som 

kan nedbryde forureningerne nede i jorden. Fx bakterier der faktisk kan leve af at 

spise/nedbryde chlorerede stoffer. Men det kræver så, at man kan få dem derned – 

lige dér hvor forureningen er. Det er meget svært og meget spændende, synes nog-

le.    

Det korte af det lange er, at myndighederne løbende ændrer kravene for, hvad vi skal 

måle for og hvor hyppigt vi skal måle på vores drikkevand rundt omkring på alle de 

både store og små vandværker i Danmark. Det gør de efterhånden, som vi lærer om 

alle de stoffer, der desværre potentielt forurener vores jord og grundvand rundt om-

kring.  

Grænseværdierne for alle de stoffer, der må-

les for, er sat ud fra et forsigtighedsprincip 

om at vi forbrugere ikke skal kunne blive syge 

af at drikke vores lokalt-oppumpede grund-

vand. Hverken på kort eller lang sigt. Heldig-

vis er grundvandet langt de fleste steder ikke 

i fare for at være påvirket af jordforureninger 

– man har efterhånden kortlagt hele Danmark ud 

fra kendskab til både store og små virksomheder 

og landbrug, der kan have brugt forurenende stoffer. Og udover den forebyggende 

indsats, som man har i gang mange steder, tages der også affære, hvis uventede 

overskridelser af kvalitetskrav indrapporteres fra et hvilket som helst vandværk. 

 

Kære med-Vellerup’ere, 

Der har verseret lidt omkring forureningsstoffer i 

drikkevandet i nyhederne i år. Og helt lokalt har der været spurgt til analyseresulta-

terne for vores eget Vellerup Sommerby Vandværk. Derfor fik vi lyst til at skrive 

dette indlæg til Vellerup Tidende, til de vand-interesserede. Vores baggrunde og 

interesse for at skrive et sådant indlæg er, at vi i vores husstand tæller en civilinge-

niør indenfor vandmiljø (med en ph.d. indenfor jord- og grundvandsforurening) og 

en hydrogeolog (med stor erfaring indenfor drift af vandanlæg). 

I Danmark er vi så heldige at være et af de få lande i Verden, 

der har en drikkevandsforsyning baseret 100% på grundvand. 

Grundvand, der er så rent, at vi kun behøver at ilte og filtrere det, 

når det er blevet pumpet op af undergrunden, inden det sendes 

ud i ledningsnettet til os forbrugere. De 5 danske Regioner har 

alle miljøafdelinger, der sørger for at det grundvand, som vi bru-

ger til drikkevand, forbliver rent ved at opspore jordforureninger 

og sikre at forureningerne ikke påvirker grundvandsindvindingen.   

 

De forureninger, som kan true vores grundvand og dermed 

vores drikkevand, er typisk opstået for mange år siden. Kom-

munerne har i dag tilsyn med virksomheder og foretagender, der bruger kendte 

forureningsstoffer, og der er stort fokus på sikkerhed. Virksomhederne ved at der 

skal slås alarm, hvis uheldet er ude og der sker kemikaliespild. Så håndteres de med 

det samme.  

Før i tiden kendte man ikke til alle de kedelige bivirkninger, som mange stoffer med 
gode egenskaber til fx pletfjernelse eller flammehæmning havde. Derfor havde man 
en noget mere lemfældig omgang med disse stoffer end man har i dag. Og mange 
større forureninger opstod som følge heraf.  

Chlorerede opløsningsmidler 

Nogle af de forurenende stoffer, man i en del år har haft meget fokus på at finde 
og fjerne i undergrunden, er chlorerede opløsningsmidler. De har tidligere fundet 
meget udbredt anvendelse i bl.a. renseridrift og metalforarbejdning pga. deres af-
fedtende egenskaber. De kan dog, selv i meget små koncentrationer i grundvandet, 
øge risikoen for kræft, hvis man indtager vandet gennem mange år. Stofferne er 
svære at nedbryde i naturen og nogle af deres datterstoffer (dvs. de stoffer som de 
nedbrydes til) er faktisk endnu mere giftige (toksiske) end moderstofferne.  

Vores drikkevand 
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Vores drikkevand 

 

Hvad med Vandet i Vellerup 

Vi kan med ro i sindet drikke vores postevand her i 

Vellerup Sommerby, såvel som i resten af Danmark, 

så længe vi har en fornuftig, kvalificeret drift af vand-

værkerne. Dog skal vi være særligt opmærksomme 

på at kravene til prøvetagning og stofgrupper er og 

fortsat må forventes at blive skærpet, således at 

grundvandet, som vi drikker, fortsat kan dokumente-

res som værende rent. 

 

Har du lyst til en vand-snak med et par vand-tosser, er der 

altid kaffe (brygget med frisk postevand    på kanden hos 

os på Spurvevænget 64. 

KH Mille og Mikkel 

 
 

En lun og solrig septemberdag havde tre grundejere slået sig sammen og åbnet 

haven med et lille Loppemarked.  

 

 

Lise, Charlotte og Helle bød vel-

kommen på Gøgevænget 46. 

 

 

 

 

 

Der kunne købes brugte ting, sager og tøj, og nye hjemmestrikkede herligheder, 

til både børn og voksne. 

 

 

 

 

 

Trods kort varsel, mødte mange grundejere op og fik gjort nogle gode handler. 

 

 

Spontant Loppemarked 
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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.20.november 

kl.13-15 

Julestue, gøgevænget 46 Fællesskab i Vellerup + 

Lise og Ivan Jensen 

Fredag d.25.november 

Kl.15 

Strikkecafe, Gøgevænget 

46 

Fællesskab i Vellerup Lise 

Jensen 

Lørdag d.26.November 

kl.16 

Juletræstænding. Vand-

værksgrunden 

Fællesskab i Vellerup 

Søndag d.4.december  

kl.13 

Banko i Skibby-Hallen Fællesskab i Vellerup 

Fredag d.6.januar kl.19 Portvinssmagning 3, Lin-

devænget 3 

Fællesskab i Vellerup 

Søndag d.7.januar kl.13-

15 

Kaffemik Fællesskab i Vellerup 

Lørdag d.4.februar kl.14 Det Store Kagebord 2 Fællesskab i Vellerup 

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

gere Vellerup Sommerby. 

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/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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Butik og Cafe Dejlighed 

En lun lørdag i september drager Vellerup 
Tidendes udsendte reporter til Ejby Ådal, 
for at opleve udsigten over Dejligheden 
til et hjemmelavet måltid i idylliske, land-
lige omgivelser. Jeg havde læst om Butik 
og Café Dejlighed på FaceBook, og omta-
lerne var meget rosende - jeg blev ikke 
skuffet.  

  

 

 

I cafeen møder jeg dens ejere. Det er mor Helle, 
datter Sara og medhjælper svigerinde Isabella. 
Det er nu 2.sæson Butik og Café Dejlighed har 
åbent Gårdcaféen ligger i den nedlagte svine-
stald på slægtsgården ved Ejby Havn. Slægten 
har haft gården i 7 generationer, helt tilbage til 
1800 tallet. I dag er det et familiekollektiv be-
stående af Helle og Henning, og datteren Sara 
og Kim og deres 3 børn, der alle bor på gården  

 

 

 

I tilknytning til gården er der udover Butik og Café Dejlighed også Isafjord, en 
social indsats for børn og unge. Specialtilbuddet på Isafjord bliver drevet af Hel-
le for Lejre Kommune. Her bliver der bl.a. brugt rideterapi og dyreassisteret tera-
pi som behandlingsform i en miljøterapeutisk ramme. Dyrene på Gården kan 
også besøges af alle andre interesserede, både i og udenfor caféens åbnings-
tid .Børn skal ifølge med voksen Der tilbydes også fælleshaver for alle interesse-
rede. I fælleshave projektet på gården, afholdes der fællesspisning, syltedag og 
madværksted. 

 

Butik og Café Dejlighed er stressfri zone, her er der plads til at 
slappe af og nyde.  

 

Der er et fint udvalg af hjemmelavede landgangsbrød og ka-
ger, og en masse forskellige varme og kolde drikke. Derudover 
er der en butik med livsstilsvarer, interiør, delikatesser og me-
get andet.  

Den fik ikke min store opmærksomhed da jeg var kommet for 
at nyde et stykke hjemmelavet kage. Jeg valgte en hindbær-
moussekage og varm kakao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafeen har sidste åbningsdag i slut september, men åbner igen til hyggelig julecafé 
den 27. Nov og alle søndage i advent. Sara skal på velfortjent barsel med den yng-
ste på 5 mdr.  

I julemåneden byder cafeen på et skønt udvalg af julegodter: bl.a. Hjemmelavet 
gløgg, diverse julekager, de populære juleboller og der vil være julehygge med de-
korationer, juletræ og man kan varme sig udendørs ved det store bålfad. Og sidst 
men ikke mindst, vil der være mulighed for ponyridning på de islandske heste. Det 
er et skønt udflugtsmål for hele familien og kan kombineres med en dejlig gåtur i 
den smukke Ejby Ådal, som ligger i Butik og Café Dejligheds baghave  

Du kan holde dig opdateret ved at følge Butik og Café dejlighed på enten FB Butik 
& Cafe Dejlighed | Facebook eller Instagram Butik & Cafe Dejlighed 
(@butikogcafedejlighed) • Instagram-billeder og -videoer og du kan læse mere på 
Butik & Café Dejlighed - Visit Fjordlandet hvor der også er mange skønne billeder. 

https://www.facebook.com/butikogcafedejlighed
https://www.facebook.com/butikogcafedejlighed
https://www.instagram.com/butikogcafedejlighed/?fbclid=IwAR2we-yUHV43G82cl60-GDOozOCfeaIgt4qqRkabnUy4bCHz9U7C6rGWAAU
https://www.instagram.com/butikogcafedejlighed/?fbclid=IwAR2we-yUHV43G82cl60-GDOozOCfeaIgt4qqRkabnUy4bCHz9U7C6rGWAAU
https://www.visitfjordlandet.dk/mad-og-drikke/butik-og-cafe-dejlighed/

