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Kildebrønde var vi heldige, da arbejdet for at få fibernet til 
byen blev sparket i gang, fordi der tilfældigvis fandtes frivillige 
med de rigtige kvalifikationer, der ville gå ind i projektgruppen. 
It, teknik, projektledelse, kommunikation og grafik var nød-
vendige kompetencer, som blev parret med masser af knofedt, 
når infobrevene og svarskemaerne skulle ud til byens beboere 
og samles ind igen.

Missionen lykkedes, men det var besværligt og kun lige til øllet, 
som du kan læse i interviewet med Curt Raavig inde i bladet. 
Bureaukratisk, uoverskueligt og på mange måder uretfærdigt er de 
første tillægsord, der dukker op, når processen skal beskrives, og 
her bagefter er det naturligt at spørge, om det er rimeligt, at opbyg-
ningen af Danmarks it-infrastruktur skal foregå på den måde? 
Svaret er et entydigt nej!

Systemet er uretfærdigt, fordi tilfældigheder i høj grad har  
indflydelse på, om det lykkes for en gruppe borgere at strikke  
deres ansøgning og projekt helt rigtigt sammen. Samtidig er  
det uretfærdigt, at det offentlige konstant øger antallet af  
netbaserede selvbetjeningsløsninger uden at sikre borgerne  
de bedste forbindelser. Det bør være en samfundsopgave. 

Endelig er det uretfærdigt, fordi det medvirker til at øge den  
digitale ulighed i vores samfund. I Kildebrønde er der i runde  
tal 225 husstande. 58 af dem endte med at blive omfattet af  
fibernetprojektet og tilskuddet fra Bredbåndspuljen. Heldigvis er 
flere husstande også kommet på bagefter, men det er langtfra alle. 
For eksempel kan stort set ingen på Byvejen blive lukket ind i det 
fine fibernetselskab, og det samme gælder for mange andre i byen. 
Digital ulighed, så det basker, simpelt hen. 

Så har vi endda ikke rettet luppen mod pengedelen i projektet.  
Nogle husstande i tilskudsprojektet har betalt et tocifret beløb  
for at være med, mens husstande, der kom med efterfølgende,  
er sluppet med engangsbeløb på under 1.000 kr.

Det er en helt anden historie, men cementerer også indtrykket  
af uretfærdighed og digital ulighed.

DIGITAL 
ULIGHED

PORTVIN, PINGPONG 
OG POLKAQUIZ

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 
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fter mange uger i træk med høj sol og 
bagende varme slog vejrguderne pludselig 
om den 27. august, altså præcis den dag, 
bylauget havde sat af til årets sommerfest i 
Kildebrønde. Det væltede simpelt hen ned 
fra morgenstunden.
Surt show, kan man roligt sige, men 

hverken festudvalget eller de cirka et halvt hundrede 
festoplagte Kildebrønde-beboere, som havde valgt at 
deltage, lod sig ikke slå ud. En pavillon blev sat op i 
tilknytning til ”klubhuset” på boldbanen som ekstra 
ly mod dråberne fra oven, og da løjerne officielt blev 
skudt i gang om eftermiddagen, stod humørbarom-
eteret hos deltagerne så højt, at selv vejrguderne 
måtte overgive sig og indstille regnen.

EN VASKEÆGTE SKÅLEMESTER
Herefter var der ingen, der så sig tilbage. Den helstegte  
pattegris på grillen var så mør og veltillavet, at den 
nærmest smeltede på tungen, og som dessert 

præsenterede Kildebrønde.dk en musikquiz med 
et overflødighedshorn af præmier af den slags, man 
ikke lige vidste, man stod og manglede. Temaet var 
coverversioner af kendte sange, leveret af det finske 
kult-orkester Eläkeläiset, som konsekvent spiller al 
musik i polkatempo. Tjek dem selv på diverse musik-
tjenester og se, hvor meget du kan genkende!
Ulrik Drost fra Byvejen 9 viste sig som lidt af en 
kender af netop finsk polkamusik og vandt quizzen 
med en fabelagtig score på 16 ud af 20 mulige point. 
Dermed introducerede han på fornem vis sig selv  
før aftenens sidste underholdningsindslag, en port-
vinssmagning og -konkurrence. 

Her indtog han rollen som toastmaster, og det så 
bogstaveligt, at han forsynede sig selv med et glas  
på tredobbelt størrelse af alle andres. En sand skåle-
mester, må man nok sige. Imponerende nok holdt 
han styr på alle informationer og detaljer om port-
vinene hele vejen igennem, selv om han skålede  
med hver gang.

BLIV MEDLEM AF 
KILDEBRØNDE BYLAUG

Selv regnvejret måtte overgive 
sig til årets sommerfest.

Det var tilladt bare at smage 
lidt og så spytte resten ud, 

men den mulighed var der nu 
ingen, der benyttede sig af

Nikolaj Hansen fra Krohaven pustede til ilden, 
ikke for at piske en stemning op, men fordi den 

havde fået lidt for godt fat i flæsket på den 
ellers meget lækre gris på grillen.

Byrådsmedlem Hans-Jørgen Kirstein var entusi-
astisk ved bordtennisbordet, men Michael Maze 

er nok stadig landets bedste med battet.

Kildebrønde.dk  |  32  |  Kildebrønde.dk



I omkring 15 år har den opstaldede 
Alfa Romeo været et helt særligt 
vartegn i Kildebrønde, men nu er 
dens dage omsider talte. Måske… 

iden et eller andet tidspunkt i nullerne  
har en rød Alfa Romeo været staldet op 
foran Bent Hansens hus på Byvejen 7.  
Bent Hansen selv kender ikke det helt  
præcise årstal for Alfaens indtog på 
adressen, men hans bedste gæt lyder på  
år 2007, sådan cirka.

DET ER EN LIDT PUDSIG HISTORIE MED 
DEN ALFA, FOR JEG FIK DEN I BYTTE FOR 
ET OVERSKAB TIL ET KØKKEN, SOM JEG 
HJALP EN GOD VEN MED AT LAVE. 

Bent fortæller, at vennen manglede et overskab,  
men havde Alfaen, og så foreslog han, at de byttede, 
hvis Bent fiksede det med overskabet, hvorefter han 
fragtede bilen til Kildebrønde på en autotrailer.
- Faktisk kunne den dengang selv både starte og køre, 
til gengæld kneb det med bremserne, så jeg gik straks i 
gang med at lave dem. Jeg nåede at få ordnet bagbrem-
serne og skulle til at tage fat på forbremserne, inden 
reparationsarbejdet blev sat på pause, fordi der kom 
et større projekt ind i mit firma, siger Bent, der er gul-
vlægger og driver virksomheden BH Byg. - Pausen har 
så varet omkring 15 år nu, tilføjer han med en stor latter!

SÆLGES SOM RESERVEDELE
Også Alfaens fødeår henstår lidt i det dunkle, men et 
relevant bud er midten af 80’erne. Til gengæld vides 

det med sikkerhed, at modellen hedder 146 TI, og at 
forhjulene på et tidspunkt blev stjålet.

- De stod ved siden af bilen, og det var åbenbart 
for stor en fristelse, lyder det fra gulvlæggeren, der 
efterhånden helt har opgivet drømmen om en dag at 
kunne rulle ud på vejen i en gennemrestaureret Alfa 
Romeo.

- Nej, den har fået den endelige dødsdom fra en 
kompetent mekaniker, så nu tænker jeg, at jeg vil 
udbyde den til salg som reservedele gennem Alfa Ro-
meo-klubben. Samlere og entusiaster kan helt sikkert 
finde meget i bilen, som de kan genbruge  
og få fornøjelse af.

OVER 40 ÅR I HUSET 
Selv om Bent kun er i midten af 50’erne, er han 
en af dem, der har boet længst tid i Kildebrønde. 
Han flyttede nemlig ind i huset sammen med sine 
forældre tilbage i 1981, da han selv bare var en stor 
knægt, så han har på nærmeste hold kunnet følge 
udviklingen i landsbyen gennem næsten et halvt 
århundrede.

- For mig har den største forandring været, at ”de 
gamle”, som jeg lærte at kende dengang, stort set  
alle sammen er væk i dag. Enten er de flyttet, eller 
også er de døde. Sådan kommer det også til at gå for 
mig, jeg bliver her, til jeg ikke kan mere, siger Bent 
Hansen, der bor sammen med fru Mariya, to børn  
og en hund. Og så altså også en gammel Alfa Romeo, 
så længe det varer.

JEG FIK DEN 
FOR ET 
OVERSKAB
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... vi er nemlig fra Alefarm Brewing, som er dit lokale bryggeri 
nede på Lunikvej 2B i Greve! Og vi har endda lige vundet Greve 
Iværksætterpris 2022!

Kom og besøg os hver fredage fra kl. 14:00 til kl. 22:00. Så kan 
du selv opleve vores øl og bryggeri. Du er hjerteligt velkommen!

Alt det bedste,

Stifter og direktør
Alefarm Brewing A/S

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



Curt Kjærsgaard Raavig lagde  
taktikken og stod for de  
komplicerede regnemodeller,  
da Kildebrønde fik held til at få  
tilskud fra Bredbåndspuljen. 

et ville være forkert og unfair over for de 
andre medlemmer af arbejdsgruppen, hvis 
man giver Curt Kjærsgaard Raavig hele 
æren for, at fibernettet er kommet til byen. 
Til gengæld er det en rimelig antagelse, at 
projektet ikke var lykkedes uden de kom-
petencer, som it-arkitekten fra Kappelev 

Landevej stillede med. 
Det var Curt, der deltog i diverse info-møder med 
Energistyrelsen, det var Curt, der udarbejdede de 
komplicerede regnemodeller, som var et uvurderligt 
hjælpemiddel undervejs, og det var Curt, der stod for 
al baggrundsresearchen.
- Jeg brugte nok omkring tre hele arbejdsuger på  
projektet, og de andre i arbejdsgruppen investerede 
også en masse tid i kampen for at få fibernettet til 
byen, så jeg kan roligt sige, at vi i hvert fald ikke kom 

Curt Kjærsgaard Raavig rundede de 50 sidste 
år, og halvdelen af sin levetid har han boet på 
Kappelev Landevej sammen med fru Marie- 
Louise. Han er født og opvokset i Hundige, men 
lige fra barneårene har drømmen handlet om  
et hus i Kildebrønde, og efter en mellemlanding 
i Avedøre lykkedes det å sat få drømmen 
opfyldt for 25 år siden.

Parrets to børn er fløjet fra reden, tilbage er nu 
kun katten Olivia (se bagsiden) og et par kaniner, 
men glæden over at have en pragtfuld udsigt 
over markerne, den landlige idyl og ro samtidig 
med nærheden til byen er den samme som ved 
indflytningen.

Til gengæld er huset og grunden fuldkommen 
anderledes. Kastanjetræet er nærmest ene om 
at være tilbage, efter at det oprindelige hus  
blev erstattet af et helt nyopført. 

Arbejdsmæssigt har tingene også ændret sig, 
dog kun for et par år siden, hvor it-visitkortet 
blev skiftet ud til fordel for jobbet som for-
bundssekretær i fagforbundet PROSA. Måske 
kommer der endnu et skifte om kort tid, for  
Curt kandiderer lige nu til hvervet som  
næstformand i PROSA.

Et af instrumenterne i Curts 
værktøjskasse var et kort over Kil-
debrønde, hvor han havde udmålt 
den nøjagtige afstand mellem de 

enkelte husstande.

GENERALEN 
BAG FIBERNETTET

sovende til det, siger Curt Kjærsgaard Raavig, der 
uden tøven svarer ja til spørgsmål om, hvorvidt han 
ville gøre det hele om igen.
- Helt sikkert, selv om det var et stort arbejde.  
Personligt har jeg stor fornøjelse af at have fået  
fibernet i huset, og jeg mener, det har givet et løft for 
hele Kildebrønde, at så mange nu har fået fibernet. 
Curt fortsætter:

“VORES LANDSBY ER BLEVET MERE AT-
TRAKTIV, OGSÅ FOR UNGE MENNESKER, 
DER JO I HØJ GRAD ER IT-ORIENTEREDE. 
SAMTIDIG HAR CORONAEN BEVIRKET, 
AT VI I LANGT HØJERE GRAD ARBEJDER 
HJEMMEFRA I DAG I FORHOLD TIL, DA VI 
GIK I GANG MED PROJEKTET.”

Udfordring på mange måder
Processen med at få stablet et projekt på benene og få 
lavet en ansøgning til Bredbåndspuljen er noget af en 
udfordring på mange måder.
For det første skal man få klarhed over, hvor mange 
der egentlig vil være med, og det kan kun gøres på én 
måde, nemlig ved at gå fra dør til dør. Informations- 

brochurer skal udarbejdes, spørge- og svarskemaer skal 
deles ud og samles ind igen, og i Kildebrønde var det 
nødvendigt at rykke flere gange, før det nødvendige  
baggrundsmateriale var i hus.
For det andet skal man have tjek på de vigtige faktorer, 
når ansøgningen skal udarbejdes. Elementer som antallet 
af tilskudsberettigede husstande og den procentvise 
tilslutning blandt dem indgår i et regneark sammen med 
fx størrelsen på egenbetalingen, afstand mellem husstan-
dene og evt. støtte fra kommunen (den fik vi overhovedet 
ikke noget af…), og det hele munder til sidst ud i en score.
Curt havde hele vejen igennem overblik over, hvordan 
Kildebrøndeprojektets score så ud, efterhånden som 
elementerne skiftede. Han lavede sit eget regneark,  
så projektgruppen på decimaler vidste, hvad det ville 
betyde, hvis fx egenbetalingen blev hævet, eller man  
fik et par ekstra husstande med.

Hårde beslutninger
- Vi var i gruppen enige om en hovedstrategi om at få 
fibernettet til byen, uanset om alle tilskudsberettigede 
husstande kunne komme med eller ej. Filosofien var, 
at hvis først fibernettet var her, ville flere efterhånden 
kunne komme på, og det har jo heldigvis vist sig at holde 
stik. Efter min bedste viden er der rigtig mange, som 
er kommet med, selv om de ikke var en del af projektet i 
første omgang, siger Curt Kjærsgaard Raavig.
- Det handlede om at få en så høj score som muligt, og 
det betød desværre, at vi var nødt til at træffe nogle hårde 
beslutninger undervejs som at droppe nogle områder i 
vores projekt, fordi der var for ringe tilslutning fra hus-
standene og dermed en for stor negativ virkning på vores 
score. Ærgerligt for de husstande, der ellers gerne ville 
være med, men det var altså nødvendigt.
Et kig i bakspejlet retfærdiggør beslutningerne om at 
skære nogle af de interesserede husstande fra. Kilde- 
brøndeprojektet var et af de allernederste på listen 
over dem, der opnåede tilskud fra puljen, og det var 
lige med nød og næppe, at det nåede at kile sig ind 
blandt de heldige.

Tilskud på 1.842.756 kr.
Helt nøjagtigt endte Kildebrøndeprojektet som nr. 92 ud 
af de i alt 100 projekter i hele landet, som fik støtte fra 
Bredbåndspuljen i 2020. Slutscoren i Curts indviklede 
regneark lød på 67,50 point, og nr. 100 og sidst på listen 
havde en score på 67,02 point, så det var virkelig de små 
marginaler, der blev afgørende.
I alt fik projektet et tilskud på 1.842.756 kr., og med 58 
tilskudsberettigede husstande svarer det til et gennemsnit 
på 31.772 kr. pr. husstand.
- Jeg mener, at der i alt var omkring 100 husstande, der 
var berettigede til tilskud efter de kriterier, som Energi-
styrelsen opererer med, og jeg synes, at det var flot med 
en tilslutning på omkring 60 procent. Vi oplevede endda, 
at flere gerne ville betale mere end de 6.000 kr., som vi 
havde sat egenbetalingen til, så også på den front var det 
en positiv oplevelse.
- Kravene til internettet går kun én vej, de stiger og stiger, 
og med indførelsen af fibernettet har vi her i Kildebrønde 
fået en fremtidssikret løsning, slutter Curt, generalen  
bag fibernettet…
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Vi vidste godt, at vi havde købt et hus,  
som trængte til et par kærlige hænder, 
men at det var så slemt, var en ubehagelig 
overraskelse. Det var fuld af skimmmel- 
svamp, så vi blev decideret syge af at være 
her, og vandet stod ned tre steder, blandt 

andet direkte i el-tavlen. Det var kort sagt akut, det 
har været dyrt, og vi har haft travlt, siden vi overtog 
huset den 1. februar.

Ordene kommer fra Lena Janvit og Anna Anthoni, 
som er nogle af de allernyeste unge i byen. Fra en lille 
lejlighed i Ballerup rykkede de ind i Byvejen 25, som 
engang var en smedje og med pigernes indtog nu er 
godt på vej til at genopstå som smedje.

Dog ikke med jern og metal som omdrejningspunkt, 
men derimod med træ, for både 27-årige Anna og 
den ti år ældre Lena er uddannede snedkere og har 
seriøse planer om på sigt at etablere egen virksomhed 
i værkstedsdelen på matriklen.

- Den kommer til at hedde ”Træsmedjen”, og vi 
har allerede købt domænenavnet Traesmedjen.dk, 
fortæller Lena, der vil komme til at stå for virksom-
heden i det daglige, mens Anna indtil videre behold-
er sit faste, lidt specielle og meget attraktive job som 
en af de tre snedkere, der er ansat i Folketinget og 
udelukkende arbejder på Christiansborg.

Forelsket i Kildebrønde
Netop værkstedet, og at huset er godkendt til erhverv, 
var en af årsagerne til, at parret valgte at rykke til  
Kildebrønde. Plus beliggenheden i de landlige og 
rolige omgivelser.

“VI ER SIMPELT HEN BLEVET FORELSKEDE 
I LIVET HER I EN GRAD, DER FAKTISK ER 
KOMMET LIDT BAG PÅ OS. DET ER BARE 
SÅ SKØNT AT VÆRE KOMMET VÆK FRA 
STORBYEN, SOM I VIRKELIGHEDEN ALDRIG 
RIGTIG VAR OS. HER HAR VI FÅET MASSER  
AF PLADS, OGSÅ TIL AT ANSKAFFE OS 
VORES HUND, SAGA. VI HAR FANTASTISKE 
NABOER OG HAR I DET HELE TAGET MØDT 
MANGE FLINKE, DEJLIGE OG HJÆLPSOMME  
MENNESKER HER.”

Det siger de to snedkerpiger, der har dannet par i 
små fem år. - Vi er helt åbne på det punkt, og folk er 
velkomne til at spørge ind til det. Det er da heller ikke 
noget, vi har oplevet negative reaktioner omkring 
overhovedet, lyder det fra Anna og Lena, som i øvrigt 
har en langsigtet fremtidsplan for deres nye liv i 
Kildebrønde: - Jamen, vi agter da at blive her til vores 
dages ende. Det er i hvert fald planen!

SNEDKERPIGERNE
UNG I KILDEBRØNDE

Anna og Lena har ikke fortrudt huskøbet i Kildebrønde, selv om  
de negative overraskelser truede med at slå dem af pinden.

Anna (tv.) og Lena 
kommer ikke til at kede 
sig i nr. 25 foreløbig, for 
selv om de allerede har 
lavet en omfattende 
renovering med blandt 
andet hele to nye tage, 
mangler de stadig at 
kigge nærmere på den 
øverste etage i huset.
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Kildebrøndevej 54 - 2670 Greve · 31 16 07 75 Autoriseret Stihl 
forhandler og værksted

Waves 
shoppingcenter

Ønsker I en seriøs samarbejdspartner, med den rette værktøjskasse til at varetage områdets udvikling og 
vedligeholdelse er vi det helt rigtige valg. Vi udfører alle opgaver indenfor anlæg og vedligeholdelse stort, 
som småt. Kører på hele Sjælland og Øerne. Vi er en underafdeling af Anchers Havecenter i Greve og har 

en meget stor berøringsfl ade til hele den grønne sektor.

Nyanlæg - Alt i belægning
Hækplantning og klipning - Topkapning og beskæring - Træfældning og 
rodfræsning - Opsætning af hegn, kummer og perkulaer - Etablering af 
legepladser - Etablering af plæner og græspleje - Saltning & snerydning. 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud og lad os tage en snak om alt det 
vi kan tilbyde jer, for et frugtbart fremtidigt samarbejde.

En del af

 Leder 
Anlægsgartner afd. 
Nicklas S. Schjølin
Tlf.: 31 16 07 75 

nicklas@anchers.dk

ANLÆGSOPGAVER
& GRØN VEDLIGEHOLDELSE

Nyanlæg - Alt i belægning
Hækplantning og klipning - Topkapning og beskæring - Træfældning og 
rodfræsning - Opsætning af hegn, kummer og perkulaer - Etablering af 

legepladser - Etablering af plæner og græspleje - Saltning & snerydning.

Ønsker I en seriøs samarbejdspartner med den rette værktøjskasse til at varetage områdets udvikling og 
vedligeholdelse, er vi det helt rigtige valg. Vi udfører alle opgaver indenfor anlæg og vedligeholdelse stort, 

som småt. Kører på hele Sjælland og Øerne. Vi er en underafdeling af Anchers Havecenter i Greve og har 
en meget stor berøringsflade til hele den grønne sektor.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud og lad os tage en snak om alt det 
vi kan tilbyde jer, for et frugtbart fremtidigt samarbejde.

Kildebrøndevej 54 - 2670 Greve · 31 16 07 75



Købmand  
Kenneth Elmbæk

GREVE CENTERVEJ • GREVE • ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7-21

• Pak mens du handler • Betal med app’en 
• Enkelt & hurtigt

SCAN SELV

BAGGÅRDSPUMAEN TRAK 
FOLK AF HUSE
Det er 15 år siden, at sangeren Otto Brandenburg 
slukkede sin sidste smøg og sagde farvel til livet 
på jorden, men han huskes stadig og har appel til 
mange. I hvert fald var skolestuen på Den gl. Skole 
fyldt til bristepunktet, da Bylauget sammen med 
Kildebrønde Venner inviterede til en aften med Ottos 
liv som omdrejningspunktet.

Foredragsholderen Lillian Hjort-Westh havde taget 
turen fra hjemmet på Bornholm for at fortælle om 
den folkekære sanger (og skuespiller mm.), og det 
gjorde hun på så levende vis, at man næsten følte,  
at baggårdspumaen for en aften var vendt tilbage fra 
de døde og befandt sig rummet sammen med  
os andre.

- Det er længe siden, at vi har været så mange her, 
sagde en glad Jette Keldorff, der var med til at arrang-
ere begivenheden.

IMPONERENDE DEBUT 
FOR KILDEBRØNDE-HOLDET 

or første gang siden starten på Stafet For  
Livet i Greve for ni år siden, var der i år et 
hold fra Kildebrønde med på Mosede Fort,  
da stafetten blev afviklet over 24 timer i  
slutningen af august.

MBN Bootcamp var navnet på holdet, der med 
Michelle Bøgelund Nielsen i spidsen havde samlet 

hele 55 deltagere og dermed faktisk var det næststørste 
hold på stafetten. Men ikke nok med det! Holdet fik 
samlet over 26.000 kr. ind og blev dermed nummer 
to på pengelisten efter et hold fra Tune, der havde 
dobbelt så mange deltagere, men ”kun” genererede et 
overskud på 32.000 kr.

Stafet For Livet er et arrangement til fordel for 
Kræftens Bekæmpelse, og i årenes løb har den 
formået at indsamle små tre millioner kroner til 
kampen mod canceren.

Selvfølgelig blev der 
også sunget nogle af 
Ottos kendte sange. 

Holdkaptajn Michelle (i 
den blå førertrøje) var 
sammen med sit team 
af hjælpere i højt humør 
ved starten på stafetten, 
selv om regnen på det 
tidspunkt silede ned.
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”Mit kæledyr” er denne gang katten Olivia, 11 år 
gammel og af vaskeægte Kildebrønde-afstamning,  
da hun er 3. generation af katte hos familien 
Kjærsgaard Raavig på Kappelev Landevej 7  
(se artiklen på midtersiderne).

Olivia er en særdeles dygtig jæger og lynhurtig, så 
hun eksempelvis også kan fange egern. Hun skaffer 
sig derfor selv meget af sin føde. En yndlingsspise 
er de mus, der findes så mange af på markerne lige 
uden for døren, men ellers er Aldis kattemad på dåse 
en af livretterne. Allerhelst den med smag af fisk. 

Når der skal leges med andet end de mus, hun har 
fanget, er Olivia ret begejstret for at jagte lyset fra 
en laserpistol.

Har du også et kæledyr, som vil blive glad for at 
komme i spalterne her i Kildebrønde.dk? Så send 
et par ord til os på redaktionen@kildebroende.dk, 
meget gerne ledsaget af et godt billede eller to af 
dit kæledyr.

MIT KÆLEDYR

Det var en af beslutningerne på det første bestyrelses- 
møde efter sommerferien. De nærmere detaljer 
og datoen vil først ligge klar senere, men der sigtes 
mod at gennemføre arrangementet til næste forår, 
når temperaturerne igen begynder at stige.

Derudover besluttede bestyrelsen at indkøbe en 
basketballkurv med stativ, som skal placeres på 
flisearealet på boldbanen. 

Den mangelfulde oplysning af Kirkestien og på  
Kildebrøndevej var også et tema på bestyrelsesmødet, 
og det bliver nu op til Bylaugets tekniske udvalg  
at tage kontakt til og optage forhandlinger med 
kommunen om at få udbedret forholdene.

NYT FRA BESTYRELSEN
MANGE I KILDEBRØNDE ER GLADE FOR HUNDE, SÅ GLADE, AT DE HAR ANSKAFFET  
SIG ÉN AF SLAGSEN, OG BÅDE HUNDENE OG DERES EJERE KAN GLÆDE SIG TIL “STORE  
HUNDEDAG” PÅ BOLDBANEN.

SOMMERFEST
På det sociale og selskabelige område blev det  
vedtaget at lave en sommerfest igen til næste  
år, men til gengæld besluttede man at droppe  
julearrangementet.

Det bliver dog alligevel jul i den gamle landsby, for 
Kildebrønde Venner er på banen med julehygge 
for hele familien fredag den 2. december kl. 16-20. 
Den Gamle Skole danner rammen om hyggen, som 
blandt andet består i at lave juleklip, synge julesange 
og nyde et par æbleskiver sammen med gløgg eller 
kaffe. Sandwiches er også en del af arrangementet, 
og hertil kan der købes øl og vand. Prisen for alle 
herlighederne er bare 30 kr. Tilmelding til jette@
keldorff.net eller på tlf. 21 42 86 56.Kirkestien, dårlig belysning

Tunnelen, ingen belysning


