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udkommer omkring den 1. februar. 
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vorfor skal du egentlig være medlem af Kildebrønde 
Bylaug? Er det ikke bare en hyggeforening for gamle 
nisser? Som kun udmærker sig ved at lave et loppemarked 
i ny og næ og måske en sommerfest, du alligevel ikke 
gider deltage i?

Hvis du har det på den måde, er svaret indlysende, 
for så skal du selvfølgelig ikke melde dig ind i Bylauget!

Men hvis du er en af dem, der kan se �dusen i at være med i et 
fællesskab omkring det sted, de bor, og hvor du og din familie til-
bringer de �este af døgnets timer, skal du naturligvis melde dig ind.

MEDLEMSTALLET STIGER
Den holdning deles heldigvis af stadig �ere her i området. 
Bylauget vokser i denne tid. Medlemstallet stiger, og det fører 
en selvforstærkende e�ekt med sig. Bylaugets stemme får større 
magt og dermed også bedre muligheder for at påvirke omgiv-
elserne, læs myndighederne, og få opfyldt de ønsker, vi har i 
landsbyen.

Sammen er vi stærkere, lyder et velkendt slogan, som adskillige or-
ganisationer, virksomheder og sammenslutninger rundt om i hele 
landet bruger. Af den simple grund, at det ganske enkelt er rigtigt. 
Også for os, som har valgt at bosætte os i Kildebrønde.

Kildebrønde.dk har som en af mange målsætninger, at bladet skal 
hjælpe til med at gøre os alle sammen stærkere i Kildebrønde. 
At give os en fælles stemme, der kan påvirke udviklingen i den 
retning, vi ønsker. For os selv, for vores børn, for vores ældre og for 
alle dem midt imellem. 

Det eksemplar af bladet, som du sidder med i hænderne lige nu, 
er et lille virkemiddel i den retning. Det er gratis, �nansieret af 
Kildebrønde Bylaug, men for hver husstand, der melder sig ind, 
bliver bladet stærkere. Og dermed bliver også Kildebrønde…

SAMMEN ER 
VI STÆRKERE

MUSIKEREN FRA 
KILDEBRØNDE

Det koster 300 kr. for hele 
hustanden at være medlem. 

Kontingentet finansierer bylaugets 
fællesaktiviteter og vedligehold af 

legepladsen samt boldbanen.

Scan QR-koden og betal for et års 
medlemsskab. Skriv navn og adresse. 

300 kr 
26 13 60 20

(til kasserer Marcel Wolf)
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vis du synes, at navnet Rasmus Fynbo lyder 
bekendt, kan det meget vel tænkes, at du 
husker ham fra arbejdsgruppen bag �bernet-
projektet. Men det kan måske også tænkes, 
at du kender ham fra musikkens verden og 
fra hans udgivelser af egne kompositioner 
gennem de sidste 25 år?

I hvert fald kan du �nde hans musik overalt. Fra 
Spotify og YouTube til stort set alle andre platforme. 
På de tidligere udgivelser i bagkataloget kaldte han 
sig ”Mushi”, men i dag optræder Rasmus Fynbo kun 
under eget navn. - Det blev e�erhånden lidt for �ollet 
med det der Mushi, fortæller 48-årige Rasmus, som 
siden 2011 har boet på Strøhusvej med fru Birgitte og 
parrets to børn. 

GLOBALT SAMARBEJDE
I det civile liv er Rasmus systemansvarlig hos DSB 
og skal bl.a. sikre, at systemerne bag højttalerne på 
S-togsstationerne virker, men i fritiden står den i høj 
grad på musik, som produceres med udgangspunkt i 
hjemmet og med hele verden som samarbejdspartner.

”TINGENE ER BLEVET MEGET LETTERE I 
DAG. PÅ MIT SIDSTE ALBUM ARBEJDER 
JEG SAMMEN MED OMKRING TYVE 
MUSIKERE FRA TOLV FORSKELLIGE 
LANDE, OG JEG HAR ALDRIG MØDT 
NOGEN AF DEM.”

Det fortæller Rasmus Fynbo, der kommunikerer 
med sine musikere over nettet. 

- Det hele foregår online, hvor vi sender musik�lerne 
til hinanden. Kuriøst nok har jeg netop på det album 
arbejdet sammen med en mixer fra Rusland og en 
klarinettist fra Ukraine!

FIK PLADEKONTRAKT
I dag udgiver Rasmus selv sin musik, men på et 
tidspunkt tilbage i 00’erne var han tilknyttet et 
pladeselskab.

”JEG FIK EN PLADEKONTRAKT DENGANG, 
OG DET BLEV TIL TO PLADER, SOM ENDDA 
FIK PÆNE ANMELDELSER, BL.A. FEM 
STJERNER FRA KIM SKOTTE I POLITIKEN.”

-Desværre formåede pladeselskabet ikke at følge 
op på det, så pladerne solgte ikke så meget, siger 
Rasmus, der dog ikke ærgrer sig synderligt at den 
grund. Det betød nemlig, at han bage�er valgte at 
blive sin egen herre og selv kan bestemme det hele.
- Og det er bare dejligt, at jeg er dækket ind på økon-
omien af mit job hos DSB, så jeg kan lave musikken 
for sjov uden at behøve at tænke på terminerne. 
Det ville da være skønt, hvis man kunne leve udeluk-
kende af musikken, men det ville kræve alt for meget, 
så kombinationen i dag passer mig meget bedre.

BLIV MEDLEM AF 
KILDEBRØNDE BYLAUG

Rasmus Fynbo er systemansvarlig hos DSB i sit 
professionelle liv og musiker i sit fyraftensliv.

Rasmus komponerer og udgiver 
i de hjemlige omgivelser på 

Strøhusvej. Resultatet af 
anstrengelserne kan du finde på 
de platforme, du normalt bruger. 

Søg på ”Rasmus Fynbo” , så får 
du toner fra Kildebrønde direkte 

ind i øregangene.
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lie- og gaspriserne er fortsat på himmel-
�ugt, og den kendsgerning var naturligvis på 
dagsordenen, da bestyrelsen i Kildebrønde 
Bylaug holdt sidste møde før sommerferien. 
Ikke mindst, fordi en uo�ciel 
brugerundersøgelse på Facebook havde vist et 

massivt ønske at få Kildebrønde på �ernvarmenettet.

Ingefred Enghave blev udpeget som Bylaugets mand 
m/k på ”Operation Fjernvarme”, men allerede e�er 
de indledende øvelser lyder tilbagemeldingen fra 
Ingefred, at optimismen har svære kår. - Jeg er ked af, 
at jeg ikke kan sige ret meget andet, end at det med 
�ernvarme i Kildebrønde har lange udsigter, siger 
Ingefred, der udover at have ha� direkte drø�elser 
med Greve Kommune/Greve Fjernvarme også har 
deltaget i et informationsmøde omkring �ernvarme.

- De er stærke i paragra�erne på kommunen, det skal 
de have, og de ved, hvad de taler om, men Kildebrønde 
ser desværre ud til at være langt væk i forhold til alle 
planer om �ernvarme. 

”VI INDGÅR IKKE I NOGLE AF DE EKSISTER-
ENDE PLANER FOR UDVIDELSE AF FJERN-
VARMEN, OG VI LIGGER ÅBENBART OGSÅ 
”BESVÆRLIGT” I FORHOLD TIL DIVERSE 
SCENARIER FOR UDBYGNINGER.”

RÅB OP!
Ifølge Ingefred er en af de eneste muligheder, at 
vi alle sammen ”råber op” her i Kildebrønde. 
Altså melder ind til kommunen, at vi er interesseret 
i at få �ernvarme til landsbyen. - Men selv, hvis vi 
skulle få held til at påvirke planlægningen ad den vej, 
står vi så over for en ny udfordring, fordi vi – som 
jeg forstår det – selv skal betale for tilslutningen. 
Det bliver næppe helt billigt, men jeg kæmper da 
videre, og trods udsigterne er der bestemt ikke 
grund til at give op endnu. Der er så mange gode 
argumenter, også på nationalt og endda internationalt 
niveau, for �ernvarme, at alt håb bestemt ikke er 
ude, lyder det fra Ingefred.

LÅN LADEN ELLER LEJ TELTET
Telt og lade var nogle af de øvrige og umiddelbart 
lettere håndterbare emner på bestyrelsesmødet, 
og Kildebrønde.dk har lovet at videregive nogle 
praktiske informationer inden for de departementer:
1: Det er muligt at låne laden (bygningen på bold-
banen) gratis til børnefødselsdage og lignende i 
dagtimerne. Hvis man altså vel at mærke er medlem 
af Bylauget. Det er vigtigt at pointere, at tilbuddet 
kun gælder i dagtimerne, så a�en- og nattefester må 
man altså henlægge til andre lokationer.
2: Bylauget ejer et festtelt, som er 10x5 meter stort, og 
som man kan leje for 500 kr. i døgnet (om dagen?).
Kan de tilbud friste? Så kontakt XXXXX???

FJERNVARME HAR 
LANGE UDSIGTER

NYT FRA BESTYRELSEN

Bestyrelsen var naturligvis talstærkt repræsenteret 
ved forårets generalforsamling og stillede gerne op 
til fotografering. Siddende i klaverstolen ses formand 
og oldermand Jan Larsen, mens de øvrige fra venstre 
er Johanne Slemming (teknisk gruppe), Marcel Wolf 
(kasserer), Iben Dorset Rørbye (sekretær), samt 
Michala Wahlström og Lonni Faulch fra aktivitets- 
og festudvalget.

Pernille Lund, Ingefred 
Egehave, Sidsel Kirstein 

og Sandra Wolf Pedersen 
er de øvrige medlemmer 

af bestyrelsen.
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... vi er nemlig fra Alefarm Brewing, som er dit lokale bryggeri
nede på Lunikvej 2B i Greve!

Nyheden er at vi nu har åbent alle fredage fra kl. 14:00 til kl. 
22:00. Vi serverer vores friske øl med højt humor - og vi håber på 
at se dig i løbet af foråret. Du er hjerteligt velkommen!

Alt det bedste,

Stifter og direktør
Alefarm Brewing A/S

Psst!
Vi har en lille nyhed, som vi gerne vil dele med dig.



Hånden på hjertet, der bor ikke mange 
kendisser i Kildebrønde. Men en enkelt 
kan det dog blive til, nemlig 48-årige Søs 
Marie Serup, politisk kommentator på fx 
TV2 News og selvstændig erhvervsdrivende 
med virksomheden bySERUP, der tilbyder 
stort set alt inden for PR, branding, foredrag, 

kurser, medietræning, krisestyring og så videre.

Siden slutningen af nullerne har Søs og gemalen 
Frank boet på Yttesensvej i Kildebrønde. 
- Vi besluttede at �ytte fra vores lejlighed på 
Teglholmen til et hus lidt uden for København. 
Vi var vidt omkring og så på huse i eksempelvis Holte 
og Virum, men jeg havde set den her ejendom i 
Kildebrønde på nettet og ville gerne give den en 
chance også. Frank var ikke vild med tanken, men 
jeg �k ham lokket med alligevel. Valget stod til sidst 
mellem Yttesensvej og en arkitekttegnet ”kasse” 
i Virum. Den havde nok været bedre rent investering-
smæssigt, men kunne slet ikke hamle om med 
det tilbud om et ”liv”, som vi fandt i Kildebrønde!

CHARME MED FORPLIGTELSER
Ordene fra Søs kommer med både smil og overskud, 
selv om interviewa�alen lander direkte oven på en 
travl uge som tv-kommentator ved folkemødet 
på Bornholm, og selv om Søs naturligvis er ”på” 
under hele samtalen med et halvt øje på TV2 News, 
en fuldt opladet telefon og de politiske pigsko nede 
i startblokken, hvis der nu skulle ske ”noget”.

- Vi er vildt glade for at bo her, også selv om vi 
står med et 200 år gammelt hus, som er dyrt og 
besværligt at vedligeholde, og som kan give mange 
frustrationer. Det har jo en fantastisk charme, det er 
utrolig smukt, og så kan jeg godt lide tanken om, at 
vi med en så gammel ejendom ikke kan tillade os 
at kalde os for ejere, men at vi snarere varetager 
nogle interesser, indtil andre en dag tager over, 
siger Søs Marie Serup og kalder i samme åndedrag 
tilværelsen i Kildebrønde for fantastisk.

1) HAR DU EN MENING OM ALT?
- Nej, men jeg kan hurtigt udvikle én! Jeg kan 
godt komme ud for den situation, at jeg kører 
på arbejde på TV2 News og har fået at vide, 
hvad det blandt andet skal handle om i dag, og 
det er så nogle temaer, jeg stort set intet aner 
noget om. Så gælder det jo om hurtigt at kunne 
danne sig et overblik og en mening. 

2) KAN DU SÅ IKKE KOMME GALT AFSTED?
- Jo, bestemt, også fordi jeg nogle gange taler, 
før jeg har fået tænkt færdig. Men jeg har for 
længst lavet den aftale med mig selv, at jeg 
ikke vil tage hensyn til, om jeg støder nogen på 
manchetterne, når jeg udtaler mig. Den indstilling 
koster en gang imellem, men så er det jo skønt 
at komme hjem til Kildebrønde og gå en tur 
med hunden og få renset ud i systemet.

3) KAN DU GIVE EN KORT DEFINITION 
AF POLITIK, HVAD ER DET EGENTLIG?
- Det er armlægning om, hvilket samfund 
vi skal have!

4) KUNNE DU TÆNKE DIG AT GÅ IND I POLITIK?
- Nej! Det ville jeg aldrig kunne byde min familie. 
Det er for hårdt, og de personlige omkostninger 
er for store. Respekt til dem, der gør det alligevel.

5) HVIS POLITIK IKKE FANDTES, 
HVAD VILLE DU SÅ LAVE?
- Det er et godt spørgsmål. Jeg ville dog ikke 
få problemer med at holde mig beskæftiget, 
faktisk er der 1.000 ting at vælge imellem. 
Jeg får jævnligt diverse jobtilbud af meget 
varierende slags, måske kunne jeg prøve et af 
dem? Ellers har jeg gamle drømme om både at 
læse videre og tage en ph.D. og om at ernære 
mig som forfatter. Jeg har skrevet flere bøger, 
men desværre er det ikke muligt at leve af 
et forfatterskab i Danmark, medmindre man 
skriver krimier. En tilværelse som gymnasielærer 
kunne også være interessant, men det matcher 
ikke helt med, at jeg for nylig er blevet formand 
for bestyrelsen for Greve Gymnasium…

Søs har ikke et egentligt 
kontor i huset på Yttesensvej, 

så arbejdet kan passes overalt, 
også på trappen, med Bowie 

som interesseret medhjælper.

SØS VALGTE ”LIVET” 
I KILDEBRØNDE

Da Søs Marie Serup og ægtefællen 
Frank Laybourn for 13 år siden 
besluttede at flytte fra Frederiksberg, 
stod valget mellem en arkitekttegnet 
”kasse” i Virum eller en 200 år gammel 
ejendom på Yttesensvej. Søs valgte 
med egne ord ”livet” frem for ”kassen”, 
selv om den ville være en bedre 
investering.

5 FEM HURTIGE TIL 
SØS MARIE SERUP

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix/TV 2
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• 

I mit træningsstudie på 
Kildebrønde Landevej 17-19 tilbyder jeg:

Personlig træning, Træning på hold
Kropsanalyse og Kostvejledning

Læs mere på www.karinamaarbjerg.dk

vis nogen havde spurgt mig for ti år siden, 
ville jeg have svaret, at jeg aldrig nogen-
sinde ville �ytte til Kildebrønde!
Ordene kommer med et stort smil fra 
31-årige Mikkel Raavig, der for nylig 
sammen med sin kone Majka har købt 
hus – i Kildebrønde. Mikkel boede fra han 
var seks og op gennem ungdomsårene i 

Kildebrønde og havde ikke forestillet sig at vende 
tilbage, da han først var �yttet hjemmefra, men i 
dag ser folkeskolelæreren fra Taastrup lidt anderledes 
på det.

”NU VIL JEG GERNE BO TÆT PÅ MINE 
FORÆLDRE, OG VI FÅR FORHÅBENTLIG 
SELV BØRN, SOM SÅ MED TIDEN NEMT 
SELV VIL KUNNE SMUTTE HJEM TIL BEDSTE-
FORÆLDRENE. FAKTISK FORSØGER VI 
OGSÅ AT LOKKE MIN SØSTER OG ANDRE 
FRA FAMILIEN TIL AT FLYTTE HERTIL, SÅ 
VI KAN ”OVERTAGE” KILDEBRØNDE!”

BEGEJSTRET FOR HUSET
Udover nærheden til familien blev selve huset 
på Kildebrønde Landevej også udslagsgivende. 
30-årige Majka er lige som sin mand begejstret 
for huset, der klart overtrumfede de andre huse 
i for eksempel Roskilde og Hedehusene, som 
også var på banen, da beslutningen om at forlade 
lejligheden i Valby først var tru�et.

- Et virkelig godt hus for pengene, lyder skudsmålet 
fra det unge par, der skal af med op mod 5.000 kr. 
mere om måneden i forhold til huslejen i Valby, 
men til gengæld har fået foden under eget bord, 
sparer op i huset og får fordel af skattefradraget 
på renterne.

NÆSTE MÅL, EGEN BIL
Majka stammer fra Slovakiet og kom til Danmark 
for at studere, men mødte så Mikkel og blev altså 
hængende. Hun arbejder med salg hos ISS i Søborg 
og er nødt til at bruge en del tid på o�entlig transport 
i forbindelse med jobbet.

- Det ville være noget lettere med en bil, så det er 
vores næste mål, fortæller hun og nævner i øvrigt 
den mere afslappede danske mentalitet som en af 
de store forskelle i forhold til hendes hjemland.
Mikkel klarer sin transport til skolen i Taastrup 
med et elektrisk løbehjul, og når vejret er dårligt, 
er det heller ikke det store problem for ham at 
skulle tage bussen.

Husstanden omfatter tillige to katte, Beauty og 
Beast, som dog ikke behøver at bekymre sig om 
noget som helst på transportfronten. De holdes 
nemlig inde hele tiden, fornu�igt nok, når man 
tager tra�kken på landevejen med i betragtningen.

DET BEDSTE HUS 
FOR PENGENE

UNG I KILDEBRØNDE

Ægteparret Majka og Mikkel Raavig var ikke i tvivl om at slå sig ned 
i Kildebrønde, men for ti år siden ville det have været utænkeligt.

Majka og Mikkel kan sagtens se sig selv leve et langt liv 
i Kildebrønde, men det kan selvfølgelig godt ændre sig, 
hvis vi vinder i lotto, som Majka siger.

KONTRASTEN TIL 
CHRISTIANSBORG
Søs er vokset op som landmandsdatter i en landsby 
mellem Vejle og Horsens, og på den måde kan der 
trækkes en lige linje til voksenlivet i Kildebrønde.

- Jeg holder af at møde mennesker og synes, at vi her 
i Kildebrønde er omgivet af mange søde mennesker. 
Jeg møder dem på mine hundelu�erture med Bowie 
(ja, hunden er opkaldt e�er David), vi lærer noget om 
hinandens liv, vi holder øje med vores huse i ferierne, 
og rent professionelt får jeg rigtig mange brugbare 
inputs om både stort og småt. 

”KONTRASTEN TIL CHRISTIANSBORG ER 
TIL AT FØLE PÅ, FOR HER I KILDEBRØNDE 
FÅR MAN KLAR BESKED OM DET VIRKE-
LIGE LIV I STEDET FOR DEN BOBLE, SOM 
CHRISTIANSBORG OGSÅ ER.”

Man kan jo i virkeligheden leve et helt liv i den boble, 
der mangler kun et apotek derinde, før det er et 
komplet samfund, og det kan være farligt, selv om 
det er en sindssygt spændende verden.

PASSENDE AFSTAND
Et sidste argument for valget af Kildebrønde var 
afstanden til København, hvor mange af Søs’ arbejds-
opgaver ligger. Det gælder selvsagt kommentator-
rollen på TV2 News, men også de mange møder 
med politikere, økonomer, jurister, embedsmænd 
og eksperter i det hele taget, som er nødvendige for 
at kunne fungere som troværdig kommentator.

- Det er ret nemt at suse ind til København herfra. 
Vi er på landet, men vi er alligevel ikke langt væk, 
siger Søs og lu�er sit drømmescenarie for det 
smukke gamle hus:

- Hvis jeg vinder den store gevinst i lotto, ville det 
være skønt at kunne føre den tilbage til dengang,
 det var en �relænget gård… 

1) ER CAND.PHIL 
Søs har en uddannelse som cand.phil. i engelsk plus 
medievidenskab som suppleringsfag fra universitetet. 
At karrieren gik en helt anden vej og endte i noget 
med politik, er lidt af en tilfældighed. - Jeg begyndte 
i kommunikationsafdelinger i private virksomheder, 
men det blev hurtigt kedeligt. En god ven foreslog 
mig at arbejde med at �ytte holdninger, og da der blev 
et job ledigt i Venstres pressetjeneste på Christians-
borg, søgte jeg det – og �k det. Et par år senere blev 
Søs chef, og senere særlig rådgiver for Lars Løkke 
Rasmussen. 

2) FALDT I MAYONNAISEGRYDEN
Søs har en udpræget aversion mod mayonnaise. 
Forklaring? Hun er faldet i gryden med mayonnaise. 
Ikke som barn, men som voksen. Årene hos Venstre 
indebar rigtig mange frokostmøder med folk i 
Venstres bagland.  - Især i Jylland blev jeg o�e budt 
på smørrebrød, hvor der ikke var sparet på mayon-
naisen, mindes Søs, som �k stadig større problemer 
med at komme gennem madderne og i dag siger 
konsekvent nej tak til alt med mayo.

3) ER VINTERBADER
Søs er vinterbader. Hun opdagede og faldt for det kol-
de gys for en halv snes år siden og har siden sværget 
til det ”kick”, det kan give. - Det er helt vildt. Det renser 
hjernen, og det giver kroppen et energiboost, jeg 
nødig vil undvære. Samtidig modvirker vinterbadningen 
det sløvsind, jeg ellers har tendens til at oparbejde i de 
lange vintermåneder.

DET VIDSTE DU 
NÆPPE OM SØS
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FRA UKRAINE 
TIL KILDEBRØNDE

BÅLAFTEN HITTEDE,
LOPPERIET FLOPPEDE

iktoriia Kovalyshyna, Aleksandr Kovalyshyn 
og Dmytro Ocheretianyi er henholdsvis 25, 
27 og 28 år gamle, og de bor i en af ældre-
boligerne på Byvejen. Ikke fordi de tilsammen 
opfylder alderskriteriet, men fordi de er 

henvist af Greve Kommune. Fordi de er �ygtninge 
fra krigens rædsler i Ukraine. Viktoriia og Aleksandr 
er gi�, Dmytro er Viktoriias storebror. De kommer 
alle tre fra Kiev, hvor de sammen drev selvstændig 
virksomhed inden for logistik, inden Putins såkaldte 
særlige militære operation vendte op og ned på ikke 
bare hverdagen i Ukraine, men på dagsordenen i 
hele verdenen.

”BÅDE ALEKSANDR OG DMYTRO 
VAR ERKLÆRET UEGNEDE TIL 
MILITÆRTJENESTE, OG DET ÅBNEDE 
SÅ MULIGHEDEN FOR OS FOR AT 
KOMME VÆK FRA KRIGEN.”

Det fortæller Viktoriia, der som den eneste af de tre 
taler godt nok engelsk til, at det kan lade sig gøre at 
gennemføre et interview.

DANSKUNDERVISNING 
TRE GANGE OM UGEN
Det bliver der forhåbentlig rådet bod på i en 
overskuelig fremtid, for e�er indkvarteringen 
i Kildebrønde her i sommer, er de tre unge 

�ygtninge gået ombord i det – svære – danske 
sprog, og følger trofast et undervisningsskema tre 
gange om ugen.

- Vi forsøger også at blive bedre til engelsk, så der 
går meget tid med sprogstudierne, siger Viktoriia, 
der tillige sammen med sin mand og bror hele tiden 
holder øje med jobmulighederne.

- Lige nu får vi alting betalt af Greve Kommune, 
og det betyder, at vi hver især har ca. 2.400 kr. om 
måneden at leve for. Det er selvfølgelig ikke så meget, 
men alligevel føler vi os heldige og privilegerede på 
alle måder, også over at være endt i Danmark, som er 
et virkelig ”cool country” at være i som �ygtning.

HVERKEN TV ELLER INTERNET
De færreste danske unge på samme alder ville dog 
næppe bytte med de tre ukrainere. De har hverken 
tv eller internet i deres interimistiske husstand i 
Kildebrønde, og mobiltelefonen skal have ski�et 
sim-kortet hver måned.

- Men vi har det fantastisk alligevel. Vi har gratis 
o�entlig transport og tager tit en tur til København, 
som vi i den grad nyder. Det er en vanvittig smuk 
by, som vi nyder at gå rundt i. Og når vi så er her i 
Kildebrønde, spiller vi fodbold henne på boldbanen, 
og vi går lange ture med vores hund Olyvka, som 
faktisk er en af årsagerne til, at vi i det hele taget 
endte i Danmark. Fra nogle bekendte i Norge hørte 
vi nemlig, at Danmark er et godt land for hunde, 
og da Olyvka naturligvis skulle med, blev det så her, 
vi endte!

oppemarkedet i maj lignede mere et �oppe-
marked, men til gengæld blev båla�enen 
på boldpladsen lige e�er Skt. Hans et lille 
tilløbsstykke med omkring et halvt hundrede 
deltagere i alle aldre fra hele landsbyen.
Sådan blev status for de to arrangementer, 
som Bylauget har taget initiativ til, siden 

Kildebrønde.dk udkom sidste gang.

- Det er ærgerligt, at vi ikke �k held med loppe-
markedet denne gang, selv om vi havde lagt mange 
kræ�er i at få det op at stå og i markedsført det. 
Vi har en ambition om, at loppemarkedet i 
Kildebrønde skal tiltrække landsbyens beboere 
og også folk udefra, siger Michala Wahlström fra 
aktivitetsudvalget i Bylauget.

Hun var selv med på loppemarkedet med en bod 
og overværede derfor fra første parket, at det kneb 
gevaldigt med at lokke folk til, og at det ligeledes 
haltede med at få tilstrækkeligt mange boder til at 
skabe et attraktivt loppemiljø på boldbanen.

GRILLPØLSER SVIGTER ALDRIG 
Sku�elsen over loppemarkedet blev til gengæld vasket 
godt og grundigt af, da Bylauget en måneds tid senere 
inviterede til båla�en, ligeledes på boldbanen.

Landsbybeboerne troppede op i massevis, bevæbnet 
med pølser og andet godt til de opstillede grills, og 
unge som ældre hyggede sig sammen i timevis i det 
i øvrigt skønne og milde sommervejr. 

Grillpølser svigter aldrig, og det samme gælder for 
resten også for rundbold, som kan dyrkes af alle 
uden andre forudsætninger end lysten til en sjov leg. 
Og som blev dyrket i rigt mål på dagen.

”DEJLIGT AT SE, AT DET STADIG KAN 
LADE SIG GØRE AT SAMLE FOLK HER 
I KILDEBRØNDE, OG SÅ LOVER DET JO 
GODT FOR DE FREMTIDIGE ARRANGE-
MENTER I BYLAUGET, AT DER VAR SÅ 
MANGE YNGRE MENNESKER MED.”

Det konstaterer Michala Wahlstrøm og kigger allerede 
frem mod næste begivenhed, sommerfesten den 
27. august. Den kan du læse mere om på bagsiden!

Aleksandr (tv.), Viktoriia 
og Dmytro luftede straks 

det nye ukrainske flag, 
som Kildebrønde.dk 

havde med som en lille 
velkomstgave i forbindelse 

med interviewet. Hunden 
Olyvka lyttede med, da 

Kildebrønde.dk fik at vide, 
hvordan flaget skal vende: 

Den blå farve skal være 
øverst, fordi den symbol-

iserer himlen.

Et pænt repræsentativt 
udsnit af deltagerne ved 
bålaftenen.

Vi gentager: Grillpølser 
(og snobrød) svigter aldrig.

BYLAUGETS TO AKTIVITETER BLEV 
MEGET FORSKELLIGT MODTAGET 
AF LANDSBYENS BEBOERE.

TRE UNGE PÅ FLUGT FRA KRIGENS 
RÆDSLER ER ENDT I ÆLDRE-
BOLIGERNE PÅ BYVEJEN.
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Slushicemaskine

Hoppeborg

Helstegt pattegris 
(tag selv tilbehør med)

Vinsmagning

Musikquiz 
(med præmier, sponseret af Kildebrønde.dk)

Kl. 15

Kl. 15

Kl. 17

Kl. 19

Kl. 20

Kildebrønde er heldigvis befolket af andre end 
dem med to menneskefødder. Der er masser af 
hunde og katte og formentlig også undulater, 
kanariefugle, skildpadder, hamstere, marsvin 
og måske endda en papegøje.

Og det bedste af det hele er næsten, at de alle sammen 
har chancen for at komme med i bladet her!
Det kræver bare, at du sender os et billede af dit 
kæledyr med en lille tekst om det. Send dit billede 
og din tekst til redaktionen@kildebroende.dk.
Kæledyret er denne gang en lille charmerende og 
helt hvid dame, der har hjemme hos Susanne og 
Tonny Rohrmann i Fresiahaven 6.

MIT KÆLEDYR

Bylauget er vært, og du er inviteret til festen som 
hæders-, æres- og altmuligandet-gæst. Og du er 
mere end velkommen til at tage hele familien plus 
naboer og genboer med. (Husk at betale kontingent 
til bylauget - se side 2 for mere info.)

Datoen er LØRDAG DEN 27. AUGUST, stedet 
er boldbanen, anledningen er årets sommerfest, 
og starttidspunktet er sat til kl. 15.00. Sommerfesten 
2022 indeholder �ere overraskelser i programmet.

Husk at tage det gode humør med! 
A�alen med vejrguderne lyder på godt vejr 
hele dagen. Bonusinfo: Kode- og hjælpeordet 
til musikquizzen er ”Finland”!

SÅ’ DER FEST
FLERE OVERRASKELSER TIL ÅRETS 
SOMMERFEST PÅ BOLDBANEN 
DEN 27. AUGUST

Navn: Cocco
Race: Bichon Frisé
Alder: Fylder seks år til e�eråret
Livret: Pizza, helst med kylling. Men torskerogn, 
leverpostej og ost kan også gå an, ligesom den 
daglige tørkost glider �nt ned.
Yndlingslegetøj: ”Pivert”, som er en slags tøjdyr, 
der bedst kan beskrives som et kødben med ansigt.
Bedste ven: Er nok mest knyttet til mor Susanne, 
selv om Tonny bestemt også er i kridthuset. 




