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Osted Vandværk A.m.b.a. 
afholder 

EKSTRA-ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

i Osted Hallens Cafeteria 
Mandag den 1. april 2019 kl. 19.00. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsen forslår, at Osted 

Vandværk A.m.b.a. skifter navn til 
MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.  

3. Eventuelt. 

Bestyrelsen 

Henrik Byrial kender derfor sammensætningen af sin aronia-juice, som nu testes for sin sundhed på et regionshospital.  Privatfoto

MADDANNELSE: 
Skolebørn i Lejre 
skal lære maddan-
nelse, og i den ånd 
har Lejre-lærere 
og forskere besøgt 
lokale producenter.

LEJRE: For at give elever 
mere kærlighed og viden om 
god mad, er maddannelse 
nu i fokus hos lærere i mad-
kundskab på især tre skoler.

- Sundhed og mad handler 
om kreativitet, lød et bud-
skab fra en af de lokal føde-
vareproducenter, som en 
gruppe lærere i madkund-
skab og forskere fra Profes-
sionshøjskolen Absalon i 
Roskilde besøgte.

Gruppen på seks lærere 
og fem forskere mødtes på 
Hvalsø Skole, kørte i bus til 
Andelslandsbyen Nyvang i 
Holbæk, hvor naturvejleder 
Rikke Klith Jensen som an-
svarlig for husmandsstedet 
med dyr, køkkenhave og 
agerbrug kan fortælle og de-

monstrere madkultur igen-
nem tiderne.

Her smagte lærere og for-
skere på Rich ś kaffeerstat-
ning, som var eftertragtet i 
1940’ernes trange tider.

På Birthesminde ved Ar-
nakke hilste gruppen på 
landmandsparret og deres 
økologiske uldgrise, der le-
ver naturligt som skovsvin. 
De har egen gårdbutik, men 
er også En del af Herslev.

Endelig spiste holdet fro-
kost på det økologiske land-
brug MULD, der holder fæl-
lesspisninger af egen avl, 
inden man nåede tilbage 
til Lejre, hvor holdet var på 
rundvisning på Hesselbjerg-
gaard ved Kattinge.

Her viste Michael Svane 
rundt og fortalte i drivhuset 
om gårdens drift med dexter 
kvæg, får og høns. Endelig 
hørte de om Kattinge Kraut.

Endelig kørte gruppen 
til Vibe Økologi og Byrial i 
Lejre, hvor Henrik Byrial 
fortalte om sit bær-eventyr. 
Han dyrker blandt andet 
Aroniabær og fremstiller 
dem til juice og pulver. Sam-
tidig deltager han i kliniske 
forsøg med den sundheds-
mæssige effekt af aronia i 
samarbejde med Horsens 
Regionshospital.

Henrik Byrial fortalte, at 
hans baggrund som kemi-
ker har været en forudsæt-
ning for at udvikle de sunde 

sorter til sine produkter. 
Han har et samarbejde med 
4. og 5. klasserne på Aller-
slev Skole om skolehaver på 
Vibevadgaards jord. 

Ekskursionen sluttede på 
Hvalsø Skole, som har skole-
haver ligesom Kirke Hyllin-
ge Skole og Firkløverskolen 
i Kirke Sonnerup. Så her 
producerer man i forvejen 
noget til skolekøkkenet.

Ekskursionen var en del 
af forskningsprojekt Mad-
dannelse med lokale rødder, 
som er et samarbejde imel-
lem lærere, forskere og Lej-
re Kommune. Det har givet 
lærerne kendskab til produ-
center, så de kan øge samar-
bejdet og måske have elever 
med på besøg. 

Målet er at give skolebørn 
større lyst og evner til at 
dyrke, vælge og lave mad 
af gode råvarer fra nærom-
rådet via skolehaver, lokale 
fødevareproducenter og liv i 
skolekøkkenerne.                    riv

Lærere og forskere fik 
inspiration af producenter

Uldgrise på Birthesminde lever i skoven som  dens naturlige levested. 

På Hesselbjerggaard i Kattinge hørte gruppen  om gårdens  kvæg, får,  høns og bier.

Debat

KR. HYLLINGE: Min kone 
og jeg var til tallerken-
træf i Karleby Forsam-
lingshus sammen med 
tæt på 100 andre.

Når vi meldte os var det 
fordi det lød spændende 
og vi kunne lufte nogle 
ting, som optager os i 
hverdagen.  Vi sad sam-
men med rare folk fra 
Hvalsø og Kirke Saaby, 
fik rigeligt, velsmagende 
mad og kaffe. Det var fint, 
at det var en alkoholfri 
aften. Og så var vi tæt på 
politikere, som cirklede 
rundt mellem bordene, 
så vi kunne fortælle lidt 
om, hvad der optog os.

Nu ved vi godt, at en 
ting er at have nogle øn-
sker. En anden er at få 
dem opfyldt, men kan 
man få ønskerne debat-
teret, er vi da i gang. Vi 
afleverede seks forslag til 
politikerne, så må vi se, 
hvad der sker.

Vi har planlagt at blive 
måske 10 år mere i vo-
res hus, og så er vi på vej 
deropad. Vi ved, hvad vi 
har og befinder os godt. 
Det er omgivelserne, vi 
kunne tænke os at få for-
bedret.

Vores seks forslag er: 

1. Mere lys på Løvkær-
gaardsvej. Det er ikke 
rart nu - slet ikke for de, 
der skal op og handle.

2. Forbedring af for-
tov på Grimshøjvej mod 
statsvejen. 3. Bedre mar-
kering med evt. lys og 
skilt ved første indkør-
sel til Kirke Hyllinge fra 
Skibby. 4.Offentligt Toi-
let.

5. Cykelsti fra Kirke 
Hyllinge til Sæby. 6. For-
bedring eller rådgivning 
til de, der vælger at blive 
i deres hus frem for at 
flytte til noget, de måske 
ikke bliver glade for.

Disse seks ønsker skyl-
des, at vi færdes meget i 
og omkring vores by. Vi 
kunne flytte til et sted, 
hvor forholdene er i top, 
men hvor findes det? Vi 
har boet her siden 1972 
og får ikke en bedre be-
liggenhed med hensyn til 
offentlig transport, ind-
køb og naboer.

Vi Kirke Hyllinge-bor-
gere må i al gemytlighed 
søge at holde vores by ren 
og gøre den så attraktiv 
som muligt for os selv og  
tilrejsende. 

Hans P H Jakobsen
Løvkærgaardsvej 11

Kirke Hyllinge

Seks ønsker fra 
Kirke Hyllinge

LEJRE: For at modvirke mad-
spild er der skraldemiddag 
på Allerslev Kloster tirsdag 
den 19. marts klokken 17.30.

- Det handler om at blive 
bedre til at bruge den mad, 
vi har. Derfor holder vi 
skraldemiddag, fortæller 
Sascha Faxe, folketingskan-
didat for Alternativet. 

Hun og Alternativet i Lejre 
arrangerer middagen.

- Når vi i Danmark årligt 

smider 700.000 tons mad ud, 
er det her sund fornuft, siger 
Carsten Teichert, formand 
for Alternativet i Lejre. 

Skralderne går uden om 
letfordærvelige varer og 
holder loven.

Aftenen er tænkt som en 
middag, en oplevelse samt 
snak om madspild. Man kan 
skralde med til middagen 
via facebook Sascha Faxe el-
ler Alternativet Lejre.

Skraldemiddag  
på Allerslev Kloster


