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Du sidder lige nu med det allerførste nummer 
af Kildebrønde.dk i hænderne. Et blad, der 
blev undfanget på generalforsamlingen 2021 
i Kildebrønde Bylaug, og som nu e� er � ere 
måneders forberedelse endelig er kommet 
til verden.

Formålet med Kildebrønde.dk er at skabe en 
fælles platform for både bylauget, beboerne i 
vores landsby og tilværelsen her i det hele 
taget. En platform, der skal bidrage til sammen-
holdet mellem os beboere, til at styrke bylauget 
og til at fremme landsbyens interesser.

Vi har valgt at navngive den ”nyfødte” Kilde-
brønde.dk, fordi landsbyen har en hjemmeside 
med den adresse, og hensigten er at lave et 
samspil mellem den og det nye blad. Fra 
starten er det tanken, at Kildebrønde.dk 
skal udkomme tre-� re gange om året som 
et gratisblad, der omdeles til samtlige 
husstande i landsbyen.

Indholdet bliver en blanding af stort og småt i 
Kildebrønde. Du kommer til at møde en lang 
række beboere - måske endda dine naboer? 

– i spalterne. Du vil kunne � nde nyheder, 
holde dig opdateret med begivenheder, og 
du vil kunne læse om planer, ønsker og 
initiativer til gavn for alle i Kildebrønde.

I disse år sker der en naturlig udski� ning af 
beboere i Kildebrønde. Yngre familier � ytter 
ind og tager over e� er de ældre generationer. 
Der er kommet gang i aktiviteterne i bylauget 
igen, og bold- og legepladsen bliver benyttet 
lidt o� ere. Vi har fået en dagligvarebutik i 
nærområdet igen, og � bernettet er rykket ind. 
Kort sagt er der kommet nyt liv i Kildebrønde.

Kildebrønde.dk skal ses som endnu et bidrag 
til denne udvikling, som kun kan glæde alle 
os, der har valgt at bosætte os her. 

Selv om Kildebrønde.dk formentlig bliver 
det både mindste og det mest lokale blad i 
kongeriget overhovedet, kan vi sagtens kigge 
lidt ud over egen næsetip og genbruge et citat 
fra en vis amerikansk præsident, når vi skal 
beskrive vores mission:

”Let’s make Kildebrønde greater”

Kildebrønde.dk udgives 
af Kildebrønde Bylaug 
og husstandsomdeles.

Ansvarshavende redaktør: 
Jan Larsen

Redaktion og foto: 
Gert Ellegaard

Gra� k: 
dlv-gra� k.dk

Oplagstal: 
250 stk.

Kontakt: 
redaktionen@kildebroende.dk

1. årgang, nr. 1!

Det er ikke gratis at udgive et blad som 
kildebrønde.dk. Derfor åbner vi for 
annoncer i de næste numre af bladet, 
men vi mangler en annoncechef. Eller 
lad os bare med det samme opgradere 
stillingsbetegnelsen til annoncedirektør!

Vores nye direktør kommer selv til at 
bestemme både arbejdsmængden og 
indholdet i jobbet. Til gengæld er 
stillingen absolut ulønnet og helt på 
frivillig basis!

Har du mod på at hjælpe med at 
bygge vores lille blad op ved at stå for 
annoncedelen, så henvend dig til Gert 
Ellegaard, mobil 20 32 34 06 eller mail 
til ellegaardgert@gmail.com.

Vil du være 
direktør?

Det vand, der kommer ud 
af hanerne hjemme hos dig, 
stammer fra to forskellige 

boringer under Kildebrønde 
Vandværk? Og at cirka 90 
procent af vandet stammer 
fra den første boring, der 
e� erhånden har omkring

 90 år på bagen?

Det koster kun 300 kr. om året at være 
medlem af Kildebrønde Bylaug.

Kontingentet � nansierer bylaugets 
fælles aktiviteter og dækker vedligehold 

af legepladsen samt boldbanen.
Vi håber, du vil være med! 

Scan QR-koden herunder og betal 
et års medlemskab. Skriv dit navn og 
din adresse, og kontingentet dækker 

hele din husstand uanset antallet 
af medlemmer.

Bliv medlem af
Kildebrønde Bylaug

VIDSTE 
DU, 

AT…?
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Han � yttede til Greve for kun et par år siden, gik ind i politik 
og opstillede for første gang i sit 53 år lange liv til et valg. 
Som spidskandidat for Nye Borgerlige sprængte han alle 
forudsigelser og strøg direkte ind i byrådet med 271 personlige 
stemmer ud af de i alt 974 stemmer på partiet. 

Navnet er Hans-Jørgen Kirstein, på det civile visitkort står der 
direktør for et tømrer� rma, privaten ligger på Yttesensvej i 
Kildebrønde med fruen og to mindre børn, og i fritiden fylder 
især jagt meget. - Jeg blev faktisk selv lidt overrasket over, hvor 
godt det gik ved valget, lyder det fra det første byrådsmedlem fra 
Kildebrønde i umindelige tider, måske det første nogensinde?

IND, UD OG IND IGEN
Hans-Jørgen, der allerede inden afstemningsdagen blev 
landskendt på grund af sin utraditionelle ophængning af 
valgplakater – helt op til toppen af lygtepælene – måtte dog 
igennem nogle spændende timer, før han med sikkerhed 
kunne kalde sig nyvalgt byrådsmedlem.

- Jeg var selv på valgstedet om natten e� er valget, og da jeg kørte 
hjem ved 04-tiden, var jeg valgt ind. Det ændrede sig imidlertid 
om morgenen, hvor jeg � k besked om, at jeg og partiet pludselig 
ikke havde fået stemmer nok. Og så blev det altså igen lavet om i 
forbindelse med � ntællingen, hvor det blev slået fast, at Nye Borgerlige 
� k et enkelt mandat i byrådet, fortæller Hans-Jørgen Kirstein.

TUNGEN PÅ VÆGTSKÅLEN
Fordelingen af stemmerne var også i det store billede i Hans-Jørgen 
og Nye Borgerliges favør, for partiets ene mandat var tungen på 

vægtskålen, da byrådet konstituerede sig og genvalgte Pernille 
Beckmann som formand.

Det udløste en formandspost til Hans-Jørgen i Klima-, Teknik- 
og Miljøudvalget, og samtidig � k han plads i det vigtige Økonomi 
udvalget samt i Plan-, Tryghed- og Integrationsudvalget. 
Med diverse bestyrelsesposter oven i hatten er den politiske 
kalender allerede godt booket. 

- Pyha, ja, det er jo lige før, det er lidt for meget, kommer det 
med et skævt smil fra Hans-Jørgen.

LANDSBYERNE OVERSET
Det nybagte byrådsmedlem er dog ikke er nervøs for de nye opgaver.

- Min udvalgsformandspost var en ønskepost for mig, for her er 
der gode muligheder for ind� ydelse på nogle af de områder, jeg 
gik til valg på, siger han med særlig adresse til ambitionen om 
at give beboerne i kommunens landsbyer mere ind� ydelse og 
selvbestemmelse.

- Jeg ved fra mine samtaler med mange forskellige mennesker 
inden valget, at beboerne i både Kildebrønde og de andre lands-
byer har følt sig overset, når det for eksempel gælder spørgsmål 
om lokalplaner, dispensationer og udvidelse af byggezoner. 

- Mit grundsyn er, at den slags så vidt muligt skal besluttes 
af indbyggerne i landsbyerne selv, lyder det fra ”vores” nye 
byrådsmedlem, der også vil holde fokus på et andet ømt 
punkt i Kildebrønde: Hastighedsgrænserne og tung tra� k.

- Jeg blev selv overrasket
Hans-Jørgen Kirstein fra Nye Borgerlige – og fra Kildebrønde 

– strøg med ekspresfart ind i Greve Byråd.
Bliv medlem af

Kildebrønde Bylaug
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Prøv at google listen over topscorere på 
fodboldbanerne rundt om i Europa. At du 
møder navne som Robert Lewandowski 
fra Bayern München og Karim Benzema 
fra Real Madrid vil næppe overraske dig, 
men pludselig løber du så ind i navnet 
Mikkel Dahl.

Mikkel hvem? Jo, såmænd en 28-årig 
knægt fra Kildebrønde!

27 mål plus � re assists i 25 kampe for 
HB Torshavn i den bedste færøske liga i 
sidste sæson. Scoringsrekord for det lille 
øsamfund i Atlanten højt mod nord, kåret 
som årets angriber, modtager af top-
scorerprisen og selvfølgelig på årets hold 
på Færøerne.
- Jeg ville også gerne have taget titlen som 
årets spiller med, men her blev jeg des-
værre overgået af en færøsk spiller. Han la-

vede ikke så mange mål, men var en meget 
dygtig assistspiller, griner Mikkel, der for 
en kort stund er hjemme i Kildebrønde på 
juleferie, mens han venter på en a� laring 
om sin fremtidige karriere.

MANGE TILBUD, OGSÅ 
”SJOVE OG MÆRKELIGE”
Kontrakten med HB Torshavn løb ud, da 
parterne ikke kunne enes om betingelserne 
for en fornyelse, så derfor er tiden på de 
vindblæste øer nu et afsluttet kapitel for 
bomberen fra Kildebrønde.

- Min agent har fået en masse henven-
delser, e� er at det nu gik så godt. Der har 
også været nogen lidt sjove og mærkelige, 
og nogle har været mere reelle end andre. 
Jeg er helt på det rene med, at jeg er 28 år 
nu og ikke omkring de 20, så det er nu, at 
tingene for alvor skal ske for mig. Jeg har 

ikke tid til at komme et sted hen, hvor de 
satser på at udvikle mig de næste par år. 
Det skal være godt for mig lige fra starten, 
siger Mikkel, der regner med at have om-
kring fem år tilbage som fodboldspiller på 
højt niveau.

- Altså fem år, hvor jeg forhåbentlig kan få 
en masse nye gode oplevelser rundt om i 
verden, og alt det, der måtte komme dere� -
er, betragter jeg bare som en slags bonus.

ALT VAR BARE GODT
Forventningerne om de gode oplevelser i 
fremtiden er grundlagt af det halvandet år, 
som Mikkel nåede at få på Færøerne.
-  Alt var bare godt deroppe. Selvfølgelig 
det sportslige med mesterskab og top-
scorertitlen og alt det dér, men sandelig 
også uden for banen, hvor jeg udelukkende 
tager positive ting med mig fra Færøerne. 

BOMBEREN 
FRA 
KILDEBRØNDE
Som lille purk løb Mikkel Dahl rundt og 
legede med fodbolden på boldpladsen 
i Kildebrønde, i dag er han et hot navn 
på den europæiske fodboldscene.
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Kulturen er meget behagelig og minder en 
del om den danske, selv om de også gør 
mange ting anderledes og med en lidt anden 
indstilling. Tempoet er langsommere 
end herhjemme, og selv om det på nogle 
parametre kan være lidt af en udfordring, 
er det nok også meget sundt lige at trække 
vejret et par ekstra gange undervejs.

- Og så er der jo det med landskabet og 
naturen. Helt fantastisk at opleve. Til alle, 
der ikke har været på Færøerne, vil jeg 
bare sige: tag afsted, hvis I kan. Det bliver 
selvfølgelig ikke en solferie, som de �este 
danskere kender, men det bliver en oplevelse 
ud over det sædvanlige.

OVERRASKET OVER NIVEAUET
Også på fodboldbanerne blev oplevelsen 
anderledes end forventet for Mikkel Dahl.
- Jeg blev faktisk lidt overrasket over 
niveauet hos de bedste klubber. Top fem 
har rigtig god kvalitet, og min vurdering 
er, at de to bedste klubber, herunder også 
min egen HB Torshavn, ville kunne spille 
med i toppen af den danske 1. division. 
Man kan jo også se på de resultater, det 
færøske landshold har opnået, at de godt 
kan klare sig mod større nationer.
- En håndfuld af mine holdkammerater 
startede i øvrigt inde mod Danmark 
i VM-kampen i Parken, og ham, som 
scorede mod Kasper Scheichel, lå jeg og 
duellerede med på topscorerlisten. Det er 
da meget sjovt at tænke på.

Til gengæld tænker Mikkel ikke selv meget 
på landsholdet og muligheden for at op-
træde dér. 

- Det kommer ikke til at ske, må jeg nok 
erkende. Jeg skulle have været meget yngre, 
hvis jeg skulle holde fast i den drøm, som 
alle små drenge har, når de begynder at 
spille fodbold.

HØJDEPUNKTERNE
Tre højdepunkter står klarest i erindringen, 
når Mikkel tænker tilbage på de førøske 
sæsoner.

- Den største enkeltstående oplevelse var 
nok vores kamp i Conference League mod 
Maccabi Haifa fra Israel. Vi spiller foran 
17.000 tilskuere på et lækkert nyt stadion 
til omkring 100 millioner dollars. Der er 
17.000 tilskuere, som brøler igennem hele 
kampen. Vi kommer bagud med 2-0, men 
så lykkedes det mig at få reduceret til 2-1 i 
den ende, hvor deres ultras står. Det var en 
fed og stor oplevelse, selv om vi ender med 
at tabe kampen 7-2.

- Det var også stort, da vi vandt det 
færøske mesterskab i 2020, og jeg laver 

hattrick i den kamp, hvor vi de�nitivt 
sikrer os mesterskabet. 

- Og så er det naturligvis også noget, 
jeg husker, da jeg i sidste sæson scorede 
mit mål nr. 27 og dermed blev den mest 
scorende spiller på Færøerne nogensinde.

HJEM TIL KILDEBRØNDE?
Mikkel har sideløbende med fodbold-
karrieren uddannet sig som profes-
sionsbachelor i ernæring og sundhed, 
og det er planen at bruge den inden for 
sportsverdenen, når tiden som professio-
nel fodboldspiller er forbi.

- Om det lige bliver inden for fodbolden 
eller måske håndbold eller �tness, ved 
jeg naturligvis ikke. Jeg har også været i 
praktik på et plejehjem, hvilket faktisk var 
meget spændende, så den verden kan også 
være en mulighed.

Og det kan sagtens betyde, at Mikkel 
vender hjem til Kildebrønde igen for at slå 
sig ned her.

- Jeg havde en dejlig barndom her med 
mange gode minder, og så bor min familie 
jo stadig Bag Møllen. Jeg er udpræget 
familiemenneske og vil gerne være tæt på 
det sted, hvor familien er.

Vejrforholdene passede ikke helt til den 
normale klubdragt, da Mikkel genopfriskede 
minderne fra barndommens legeplads, 
boldbanen.

KARRIEREN
Mikkel Dahl spillede som 
helt lille fodbold i Greve IF, 
i øvrigt sammen med sin 
storebror, på en meget 
talentfuld årgang.

Talentet skulle prøves af i 
større omgivelser, og valget 
faldt på Brøndby.

- Men jeg var sent udviklet 
fysisk og kunne ikke være 
med, da jeg nåede junior-
alderen. Det var faktisk først 
som senior, der begyndte at 
ske noget, fortæller Mikkel, 
der med sine 1,84 m i dag 
ikke længere hører til blandt 
de mindste.

Fra Brøndby gik turen til 
Hvidovre, fordi han gik 
på Brøndby Gymnasium 
sammen med nogle spillere 
fra netop Hvidovre. Næste 
stop blev Nykøbing FC, 
hvor Mikkel �k pæn succes 
i den danske 1. division med 
et scoringsgennemsnit på 
næsten et mål for hver to 
kampe, og fra Nykøbing 
kom så ski�et til Færøerne.

E�er redaktionens slutning 
har Mikkel underskrevet en 
kontrakt med den islandske 
klub Leiknir og fortsætter 
dermed karrieren i det 
nordatlantiske. Klubbens 
slagsang er i øvrigt Elvis 
Presley-hittet ”In the Ghetto”!
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To indbrudstyve på turné på Byvejen i 
Kildebrønde glemmer næppe foreløbig 
den dag i november, hvor det gik helt 
galt for dem. Den ene blev så skræmt 
over at blive konfronteret af en rasende 
Jette Nestén, at han tog �ugten ud over 
markerne på den anden side af vejen 
og e�erlod både pung og mobiltelefon, 
mens den anden blev holdt fast af Jettes 
mand Finn, indtil politiet kom til.

- Vi var i gang med at beskære træer i 
baghaven, da jeg blev opmærksom på 
en fremmed bil, der holdt foran vores 
hus, fortæller Jette Nestén. 

- Der var to mænd i bilen, de så udenlandske 
ud, og jeg holdt lidt øje med dem og bilen. 
Pludselig så jeg, at føreren var væk, og da 
jeg samtidig hørte en rude blive knust inde 
hos naboen, løb jeg derhen for at se, hvad 
der foregik. Jeg kunne med det samme se, 
at der var tale om et indbrud, så jeg råbte 
og skreg, mens jeg konfronterede manden. 
Han blev åbenbart skræmt, for han løb 
væk, lige forbi mig og fortsatte over vejen 
og ud over markerne.

IKKE BANGE, BARE VRED
- Han var ikke helt lille, men jeg var så 
vred, at jeg faktisk ikke nåede at blive 
bange, husker Jette, der dog alligevel trak 

sig lidt tilbage i situationen og lod tyven 
slippe forbi. Hvilket formentlig var det 
klogeste valg!

I mellemtiden var hendes mand Finn 
også kommet til, og da han så tyvens 
medgerningsmand sidde tilbage i bilen, 
løb han hen til bilen for at holde den 
anden mand fast.

- Jeg tog fat i ham og �k ham til at blive 
siddende, indtil politiet, som vi havde nået 
at få alarmeret, kom frem, fortæller Finn, 
der heller ikke på noget tidspunkt var 
bange, selv om manden forsøgte sig med 
diverse trusler.

- Han talte engelske og en lille smule dansk, 
og han prøvede blandt andet at skræmme 
mig ved at fortælle noget om, at han var 
karatemester, og så sagde han i øvrigt en 
masse andre dumme ting. 

- Men jeg har prøvet den slags �ere gange 
før, fordi vi har oplevet noget lignende i 
det villakvarter, vi boede i før, så det gjorde 
overhovedet ikke indtryk på mig!

ROS FRA POLITIET
Politiet, som Kildebrønde-borgerne var i 
kontakt med under hele episoden, dukkede 
talstærkt op e�er et kvarters tid og tog den 
tilbageholdte tyv med til stationen. 

Med hjælp fra politihunde forsøgte de at 
�nde den anden også, men det lykkedes 
dog ikke. Til gengæld har de via hans 
mobiltelefon og pung gode muligheder 
for at �nde frem til ham alligevel.

E�erfølgende har politiet i pressen udtrykt 
stor ros til Nestén-parret for deres resolutte 
handlinger, som vel bedst kan karakteriseres 
som nabohjælp i øverste klasse.

Jette og Finn er i øvrigt ret nye i Kildebrønde 
og har kun boet i byen i lidt under et års 
tid. Det må siges at være noget af en ilddåb, 
de har fået…

Dramaet på Byvejen 
Jette Nestén hørte en rude hos naboen blive knust, og så blev hun vred. En indbrudstyv blev konfronteret 

på fersk gerning og stak af, mens hans makker blev tilbageholdt af Jettes mand Finn. 
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Solen skinnede fra en skyfri himmel, da omkring 30 interesserede 
borgere for halvandet år siden troppede op på boldbanen i Kilde-
brønde til det allerførste møde om � bernet i landsbyen. 

Mødet blev starten til noget af et hestearbejde med at få lavet en 
ansøgning til Bredbåndspuljen, men belønningen kom til sidst, da 
et projekt for 58 tilskudsberettigede husstande endte med lige at 
knibe sig ind på listen over dem, der kunne få del i puljen.

TDC NET blev valgt som samarbejdspartner, og selskabet oplyser til 
Kildebrønde.dk, at størstedelen af de 58 husstande var blevet tilsluttet 
inden årsski� et, og at der blev arbejdet på højtryk for at få de sidste 
tilkoblet. En tilladelse fra Banedanmark til at udføre gravearbejde 
under jernbanen var sidste forhindring for færdiggørelsen.

MÅSKE KAN DU OGSÅ KOMME PÅ?
Kildebrønde Bylaug støttede op om � bernetprojektet, selv om det 
allerede tidligt stod klart, at arbejdsgruppen blev nødt til at lave 
et afgrænset projekt, hvis man skulle have nogen chancer for at få 
penge fra Bredbåndspuljen.

Strategien var, at hvis det først lykkedes at få � bernet til byen, 
kunne det måske åbne op for noget mere, og det har nu vist sig at 
holde stik. Det er muligt for andre at få en tilkobling, selv om man 
ikke kom med i første omgang!

Tjek selv, om du er blandt dem, der alligevel kan få � bernet ind 
i dit hus. Det kan du gøre ved at besøge hjemmesiderne hos de 
leverandører, som TDC NET arbejder sammen med: YouSee, 
Hiper, Fastspeed, Telia, Wizer, Norlys, Max Speed, TDC Erhverv, 
Bolig-Net, Dansk Net, Kviknet, Jet-Net og Snappii.

Så er der åbnet for fi bernettet
Nu er det også muligt for andre end de tilskudsberettigede husstande at komme med.

Mit kæledyr
Kildebrønde er heldigvis befolket af andre end dem på 
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 
kan komme med i bladet her!

Det kræver bare, at du sender os et billede af dit kæledyr 
med en lille tekst om det. Du kan få inspiration til 
ordene ved at læse om hunden Charlie her, som åbner 
vores kæledyrsserie.

Navn: Charlie
Race: Bichon Havanais – eller bare havaneser
Alder: 3 år
Livret: Noget med kylling, hvis der ikke lige er 
oksemørbrad eller � æskesteg inden for rækkevidde
Yndlingslegetøj: Bamser, helst fåret fra Lambi-pakkerne
Bedste ven: Alle, som gider snakke eller lege.
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Genealog Wilhelm von Antoniewitz brugte 
seks år på at skrive en 270 sider tyk bog om 
”Greve og Kildebrønde Sognes Historie”. 
Bogen var et bestillingsværk af daværende 
Greve-Kildebrønde Kommune, og den blev 
færdig i 1967.

En genealog er i øvrigt en slægtsforsker, og von 
Antoniewitz blev headhuntet til opgaven på 
grund af sit store kendskab til Hedebo-egnens 
historie.

Bogen er spækket med billeder og illustrationer 
og indeholder desuden en række små portrætter 
og beskrivelser af fortidens lokale ”jet-set”. 
Vi lover at vende tilbage til bogen og dens 
pudsige detaljer med jævne mellemrum i de 
kommende numre af Kildebrønde.dk.

Kildebrønde er jeres særlige sted på verdens-
kortet og jeres hjem. Det er I sammen om, 
og bladet her kan være med til at binde jer 
endnu tættere sammen.

Det håber jeg, for fællesskaber er vigtige, 
og I bor et sted, hvor mennesker har 
levet sammen helt siden jernalderen og 
sandsynligvis før.

Det var dog først i Middelalderen, at 
området blev til et sogn med eget navn. 
Dengang blev kirken bygget, og lige 
siden har den gamle stenkirke samlet 
mennesker omkring højtider og livets 
store begivenheder.

I 1800-tallet voksede Kildebrønde, og der 
blev blandt andet bygget en kro, en mølle, 

en brugsforening og ikke mindst en landsby-
skole. Vi har stadig �ere af bygningerne fra 
den tid, og vejnavne som Bag Møllen og 
Krohaven kommer også derfra.

I dag er Kildebrønde en vigtig del af Greve 
Kommune, men I  har samtidig jeres 
egen historie og identitet, som er vigtig at 
anerkende og bygge videre på. Jeg håber, 
at bladet her vil sætte sit positive præg på 
fælles-skabet i Kildebrønde, og jeg vil ønske 
både skribenter og læsere alt det bedste.

Pernille Beckmann, 
Borgmester

Tillykke med jeres nye blad. 
Det er et godt initiativ, og jeg er glad for, at jeg 
må være med her i allerførste nummer. 

Kildebrønde Tidende
Kildebrønde.dk er ikke det første blad 

i landsbyen, i 80’erne og 90’erne udkom 
Kildebrønde Tidende.

Det er ikke helt så epokegørende, som vi måske 
kunne ønske, når bylauget nu har besluttet at udgive 
Kildebrønde.dk. Også i slutningen af det forrige 
årtusinde var der dri�ige folk i landsbyen, og de 

lavede i en årrække bladet Kildebrønde Tidende, som 
i lighed med Kildebrøndedk blev husstandsomdelt til 
alle beboere.

Bylaugets oldermand Jan Larsen har i sine gemmer 
fundet to eksemplarer af Kildebrønde Tidende, som 
daterer sig til 1990 og 1991, og det var henholdsvis 
femte og sjette årgang af bladet. Kildebrønde Tidende 
var i sort-hvid, produceret på kopimaskine og at 
dømme ud fra de to eksemplarer varierede sidetallet 
fra �re til otte sider.

- Bladet fortalte især noget om de begivenheder, der 
fandt sted i Kildebrønde, husker Jan Larsen, der selv 
var med til at give en hånd med omkring udgivelserne.

- Jeg hjalp med det praktiske i forbindelse med bladet. 
Jeg kunne bistå lidt med computerarbejdet, som den-
gang var ret nyt, og jeg var også med til at gå rundt i 
byen og lægge bladet i folks postkasser.

Dystede mod Greve Landsby
I det ældste af oldermandens to numre af bladet kan 
man for eksempel se programmet for den forestående 
sommerfest, boldfesten, i midten af august, hvor der 
er både fodboldkamp og tovtrækningskonkurrence 
mod naboerne i Greve Landsby. 

Omtrent samtidig genoptages den ugentlige bolda�en 
med rundbold og fodbold, og der inviteres til en san-
ga�en i oktober.

Publikationen indeholdt også annoncer fra lokale 
virksomheder som antikhandlen på kroen, Brugsen 
og Kildebrønde Mølle, der tilbød køkkener i alle pris-
lag. Annonceprisen lå dengang på 50 kr. pr. annonce.

Endelig var der lige en reminder om, at storskrald 
blev a�entet den første og tredje mandag hver måned.

Reminderen blev fulgt op af lidt opbyggelige ord: 
- Det er ikke kønt at se storskrald få lov til at stå 
på gaden i op til 14 dage. Vær med til at gøre 
byen kønnere!

Og de ord gælder jo egentlig stadig, selv om de nu har 
tredive år på bagen…

VIDSTE 
DU, 

AT…?

VIDSTE 
DU, 

AT…?
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