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å sidste års generalforsamling i Bylauget  
præsenterede bestyrelsen et flot og genne-
marbejdet forslag til at udnytte vores lille 
smørhul ved boldbanen bedre. Street- 
basket, aktivitetsbane, bålplads, svævebane, 
ny legeplads og opholdszoner var nogle  
af elementerne i forslaget, der blev sendt 
af sted til Nordea-fonden i håb om økono-
misk støtte.

Desværre kom vores forslag ikke i betragtning, men 
bestyrelsen har ikke givet op og arbejder videre på 
andre muligheder.

I mellemtiden kan vi andre jo lægge hjernerne  
i blød for at finde ideer, som kan skabe flere  
aktiviteter omkring boldbanen. Til gavn for os 
alle og fællesskabet i vores dejlige landsby.

Pladsen og huset bliver naturligvis brugt ved diverse 
arrangementer hen over året, men i dagligdagen 
er der lidt for langt mellem børnelatter på lege-
pladsen, spark til boldene ved det nye mål og de 
karakteristiske klik-klak fra petanquekuglerne.

Indhegning til en hundelegeplads og etablering af 
en bog-bytte-børs var nogle af inputtene på dette 
års generalforsamling, men der er bogstaveligt talt 
plads til mange flere gode ideer.

Kom frit frem med dine ideer! Send en mail til  
redaktionen@kildebroende.dk.

PLADS TIL 
GODE IDEER

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 kassér Marcel Wolf)

I HAVE A DREAM
Oldermand Jan Larsen drømmer om opsætning 
af to fotoceller, der skal gøre livet besværligt for 
fartbøller gennem landsbyen.

bedste Martin Luther King-stil kom oldermand 
Jan Larsen på banen med en fremtidsdrøm, 
da han aflagde beretning på årets general-
forsamling i Kildebrønde Bylaug. Drømmen 
handler om to fotoceller, der anbringes ved 
henholdvis viadukten under jernbanen og 
ved rundkørslen ved Kildebrønde Landevej. 
Cellerne skal kunne registrere en bils nummer-

plade, de skal korrespondere med hinanden og på 
den måde måle, om bilen kører for hurtigt gennem 
landsbyen.

- Så kan man straks udstede en bøde til den pågæl-
dende, og jeg er sikker på, at bøderne vil kunne gå 
lige op økonomisk med de udgifter, kommunen 
har til reparation af vejen og de skilte, der hele 
tiden bliver påkørt, sagde Jan Larsen.

MEDLEMSTALLET STIGER 
Bylauget går videre med ideen, og at dømme ud fra 
debatten på generalforsamlingen kommer trafik-
spørgsmålet til at fylde en del på det kommende 
arbejdsprogram for bylauget. Fortovet fra Martin 
Jensens Vej op til landevejen trænger til et løft,  
ligesom asfaltering af busholdepladsen var et emne.

Omkring 15 husstande deltog i generalforsamlingen, 
og de kunne glæde sig over, at medlemstallet er støt 
stigende. Kasserer Marcel Wolf oplyste, at antallet af 
betalende medlemmer sidste år lå på 51, hvilket er 
over en fordobling i forhold til for bare få år siden, 
hvor kun 21 husstande støttede op om bylauget.

Årets regnskab endte i øvrigt med et overskud på 
godt 1.500 kr. med indtægter på næsten 13.500 kr.  
og udgifter for ca. 12.000 kr., herunder også ans- 
kaffelse af nye fodboldmål.

FRA LIVESTREAM TIL TØNDESLAGNING
Trods et kort interval siden seneste general- 
forsamling i september sidste år er det lykkedes  
bylauget at gennemføre flere aktiviteter som lives-
tream-foredragene (fra Aarhus Universitet) og faste-
lavnsfestivitas med tøndeslagning og efterfølgende 
chokolade og boller, som kirken sponserede.

Livestream-eventet gennemføres med støtte fra 
Carlsbergfondet og fortsætter i det nye år, som  
byder på flere spændende arrangementer i bylaugets 
regi. For eksempel bliver der loppemarked igen  
og en sommerfest i slutningen af august.

Talelysten var god ved general-
forsamlingen, og det samme var 
engagementet, hvilket fremgår 
af dette snapshot fra bestyrels-
ens bord.
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lere og flere unge familier har fået øje på 
Kildebrønde og har valgt at skifte deres 
gamle postnummer ud med 2670 Greve. 
En af dem er familien Klinten Ockert/
Hansen, hvor fornavnene er Martina og 
Nikolaj, og dåbsattesterne går henholdsvis 

31 og 33 tilbage i tiden.

For fire år siden rykkede de fra deres lejlighed  
i nordvestkvarteret i København til eget hus i  
Krohaven i Kildebrønde.

”BELIGGENHEDEN VAR  
AFGØRENDE FOR OS.”

Det fortæller Nikolaj Hansen, der arbejder som 
produktionsspecialist hos Novozymes i Kalundborg 
og gerne ville pendle med tog til og fra jobbet. 

- Stationen skulle ligge inden for cykelafstand, og 
det gør Høje Taastrup, og jeg bruger vel cirka fem 
kvarter på transporten hver vej, men heldigvis kan 
jeg udnytte noget af tiden i toget til at arbejde også.

Martina Klinten Ockert var projektleder hos GEA 
i Søborg, da parret flyttede hertil, men skifter nu 
til et job hos ROCKWOOL i Hedehusene, hvilket 
betyder en transporttid på bare 12 minutter i bil 
hver vej.

- Det talte også for os, at vi kunne finde et sted  
nogenlunde tæt på hovedstadsområdet, hvor vi  
har en stor del af vores omgangskreds, siger Martina.

FAMILIEN UDVIDET
En familieudvidelse er kommet indover siden 
flytningen til Kildebrønde i form af 2-årige Mikkel, 
der har fået plads i en fuldtids vuggestue. Endelig er 
der også endnu et levende væsen inden for murene 
i Krohaven, hun har hele fire ben, hedder Asta og 
er en golden retriever på fem år.

”EN AF FORDELENE VED AT BO HER ER,  
AT VI PÅ SAMME TID ER UDE PÅ LANDET 
OG ALLIGEVEL TÆT PÅ DET MESTE. ”

MARTINA OG NICOLAI FORTSÆTTER.
- Dog savner vi lidt en cykelsti gennem byen til 
skolebørnene, ligesom vi godt kunne tænke os  
nogle flere muligheder for at gå ture i naturen, men 
vi har lige købt et sommerhus, så vi kan få opfyldt 
vores behov i den retning her, lyder det fra parret. 

Martina kommer oprindelig fra Værløse, mens 
Nikolaj stammer fra Sønderjylland, og de er enige 
om, at de er kommet til Kildebrønde for at blive. 
- Det er i hvert fald planen, lyder svaret, når der 
spørges til, om de bliver boende eller har planer 
om at flytte igen.

BELIGGENHED, 
BELIGGENHED, 
BELIGGENHED

UNG I KILDEBRØNDE

Kildebrøndes placering i forhold til arbejdspladser og omgangskreds blev afgørende  
for Martina og Nikolajs huskøb.

Huset i Krohaven 
har de seneste år 

været rammen om 
de unges liv, og det 

kan meget vel  
tænkes, at det 

fortsætter sådan i 
mange år endnu.
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llerede i en helt ung alder lagde den nu 
83-årige Egon Nielsen en plan for livet: 
Han ville være landmand. Ligesom sine 
forældre, og ligesom sin morfar, der 
helt tilbage i det 19. århundrede købte 
Vestergården på Byvejen 41 i Kildebrønde.

”JEG VILLE OGSÅ VÆRE LANDMAND, OG 
DET VAR HELT MIT EGET VALG. INGEN 
TVANG MIG TIL NOGET SOM HELST.”

Det fortæller Egon, der gennemførte sin plan og 
endte med at overtage familiegården, hvor først 
hans mor og siden han selv blev født og voksede op. 
Med en markant anderledes barndom end den, 
nutidens børn kender. Tag nu bare skolegangen  
for eksempel.

- Jeg gik på ”den stråtækte”, den lokale skole her 
i Kildebrønde, som var opdelt i to klasser. En for 
de mindste fra første til tredje klasse, og en for de 
større børn op til syvende klasse, husker Egon.
- I min årgang var vi kun tre, det samme gjaldt for 
årgangen lige under, mens der vat hele syv børn i 
næste række, og vi blev så undervist sammen! 

HÅNDBOLD, SNESKØJTER OG SEJLVOGN 
- Vi spillede håndbold i skolen på en mark ved 
siden af, og i fritiden legede vi blandt andet her på 
Vestergården. ”Skjul” var en af de populære lege, så 
gemte vi os på loftet i laden. Om vinteren stod vi 
på nogle hjemmelavede sneskøjter, som min onkel 
havde lavet til os. Man kunne blive trukket efter 
kanerne oppe på landevejen på de sneskøjter.

- Og vi byggede legevogne, som vi udstyrede med 
sejl. Når det blæste tilstrækkeligt, kunne vi køre på 
dem helt ned til dér, hvor Falck-stationen ligger i 
dag. Når turen var slut, kom så det hårde arbejde 
med at trække vognene hjem igen…

Efter syv års skolegang i ”den stråtækte” fulgte et  
år på efterskole, inden Egon tog fat på at lære land-
mandsfaget fra bunden. Han fik plads på forskel-
lige gårde rundt om på Sjælland, blandt andet som 
forvalter af en større gård i Dalby, og sluttelig kom 
han på landbrugsskole i Hillerød, hvor han bestod 
den afsluttende eksamen. 

KORPORAL NIELSEN
Undervejs blev det også til halvandet år i flyve- 
våbnet, hvor Egon fik rang af korporal.

- Jeg var ikke pilot, men var en af dem, der gjorde 
tjeneste i dækningsstyrkerne på landjorden, 
fortæller den nu forhenværende korporal Nielsen, 
som bagefter vendte næsen hjemad og fik en ny 
titel som landmand. I første omgang som forpagter 
af jord på Strøhusvej, hvor han siden byggede det 
hus, som hans søn Carsten siden har overtaget 
og bor i den dag i dag. Hans andet barn, datteren 

Bettina, har i øvrigt også fulgt familietraditionen 
med både landmandsvirket og tilhørsforholdet til 
egnen.  
Hun driver nemlig gården på Martin Jensens  
Vej i Kildebrønde sammen med sin samlever.

De første år på Strøhusvej var selvsagt præget af 
hårdt arbejde, men der blev nu også tid til festivitas, 
som Egon stadig mindes med stor glæde og et 
særligt lys i øjnene, når han beretter om den.

”DER BLEV HOLDT NOGLE FANTASTISKE 
FESTER I LADEN  PÅ STRØHUSVEJ, SOM 
NÆRMEST HELE BYEN TOG DEL I. LEVENDE  
MUSIK MED STORT FEMMANDSORKESTER, 
OG DER KOM OP TIL FLERE HUNDREDE 
GLADE GÆSTER.”

Efterhånden ebbede det dog ud i takt med, at der 
kom flere børnefamilier i byen, så de fælles aktiviteter 
i Kildebrønde blev mere orienteret mod børnene.

FRA DYREHOLD TIL KIRSEBÆR
I 1962 overtog Egon forpagtningen af Vestergården, 
og nogle år senere blev han så også ejer af familie- 
gården. - Mine forældre havde haft både køer og 
grise, men køerne var solgt fra, da jeg kom til, og 
kort efter gjorde jeg det samme med grisene. Jeg 
var først og fremmest planteavler, men der var 
ikke så meget jord til gården, så det var forpagter-
jord rundt omkring, jeg levede af. På et tidspunkt 
lavede jeg gården om til en kirsebærplantage med 
6.500 surkirsebærtræer og 200 sødkirsebærtræer 
(moreller) plus omkring 20 blommetræer. 

- Efter en årrække kunne dog ikke betale sig længere 
på grund af de faldende priser, siger Egon, der i øvrigt 
dengang delte ud af sin ekspertise omkring frugttræer 
og hjalp sin nabo, den nystartede Kildebrønde Frugt-
plantage, med at komme rigtigt ud af starthullerne.

DET BLIVER I FAMILIEN 
I dag har Egon lagt årene som særdeles aktiv land-
mand bag sig, men han bor stadig sammen med 
fru Aase på Vestergården, og gården kommer også 
i fremtiden til at tilhøre familien. Hans datter og 
søn har købt gården, og som en del af aftalen kan 
Egon og Aase blive boende, så længe de vil og kan.

- Vi er jo snart de ældste i byen overhovedet, 
kommer det med et lille smil fra den stilfærdige 
landmand, og vi kender jo efterhånden nærmest 
ingen af dem, der er flyttet hertil.

Det har den vaskeægte Kildebrøndedreng måske ret 
i. Til gengæld er der mange, som ved, hvem Egon er. 

For det er nemlig ham, der ejer arealet med bold- 
pladsen og den gamle lade, der er omdrejnings- 
punktet for de fleste fælles aktiviteter i byen!

EN VASKEÆGTE 
KILDEBRØNDE-

DRENG
Egon Nielsen blev født og voksede op på Vestergården, 
som har været i familiens eje siden engang i 1800-tallet.

Egon drøner stadig  
rundt på sin cykel – nu 
med motor – hver dag. 

Turene er mindst på  
fem kilometer, for man 
skal jo holde sig i gang, 

som han siger.
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gentlig burde han have en kongelig 
fortjenstmedalje, men Eugeniusz fik 
dog en gavekurv fra Kildebrønde 
Vandværk, da han på vandværkets 
generalforsamling trak sig efter 50 år 
som vandværkspasser. 

En ganske enkelt imponerende indsats for fælles-
skabet, og endnu mere imponerende, at Eugeniusz 
har lutter gode minder at tænke tilbage på i  
forbindelse med vandværket. Ingen problemer  
og gode kolleger 

Og dog, der var lige den juleaften, hvor vandværket 
stod af, og Eugeniusz måtte droppe and og flæskesvær 
for at tage arbejdstøjet på og sørge for, at landsbyen 
igen kunne få vand til at koge kartoflerne i. 

- På vejen hen til vandværket mødte jeg en kvinde, 
som anklagende så på mig og sagde: Du gjorde det 
med vilje, fortæller Eugeniusz og trækker selv på 
smilebåndet ad episoden med den ”forvirrede” kvinde. 

POLSK AFSTAMNING 
I disse dage runder Eugeniusz Wladyslaw Maziarz 
90 år. Still going strong, passer, hvad der passes 
skal i forbindelse med huset, men ærgrer sig lidt 
over, at det trods alt nu er slut med at køre bil. 
- Vi har lige skilt os af med bilen, og selv om vi 
har mange venner og familie i nærheden, som kan 
træde til, er vi altså afhængige af andre meget af 
tiden, og det er da noget af en forandring, siger 
Marziarz, som han for nemheds skyld altid er 
blevet kaldt.  

Navnet fortæller tydeligt, at familien kommer 
udenlands fra, og ja, det er ganske rigtigt Polen.  

”MIN MOR OG FAR KOM HERTIL LIGE  
EFTER 1. VERDENSKRIG OG ARBEJDEDE  
I ROERNE PÅ LOLLAND, HVOR JEG I 
ØVRIGT OGSÅ KNOKLEDE I MARKERNE 
SOM DRENG.”

Rent Kildebrøndemæssigt kan Marziarz tælle tilbage 
til 1962, da han flyttede ind på landevejen i nr. 46 
sammen med hustruen Grethe.

OVERTOG EFTER NABOEN 
Jobbet som vandværkspasser har hovedsageligt 
bestået i at tjekke gennemløbet i vandværket en 
gang om ugen – plus at træde til, når noget gik galt. 

- Jeg har sådan cirka skyllet systemet igennem hver 
lørdag, som var min fridag, gennem alle årene, 
fortæller Marziarz, der aldrig har fået en krone for 
sin indsats og i sin tid overtog tjansen mere eller 
mindre tilfældigt efter sin daværende nabo. - Han 
stoppede og spurgte så mig, og da jeg i forvejen 
arbejdede professionelt som ansat på Thorsbro 
Vandværk i Ishøj, var det jo naturligt nok at sige ja 
til opfordringen. 

Stor tak til Maziarz for indsatsen! 

50 ÅR I VANDVÆRKETS 
TJENESTE Eugeniusz Wladyslaw Maziarz runder de 

90 år og takker af som vandværkspasser.

VANDVÆRKET: KOMBARDO 

Eugeniusz Maziarz var ikke den eneste, der sagde farvel 
til tillidsposten i Kildebrønde Vandværk ved årets general- 
forsamling. Også Sonja Jensen, der gennem 28 år har 
passet jobbet som kasserer, sagde stop – og fik i lighed med 
Maziarz en gavekurv som tak for sin kæmpemæssige indsats.

Charlotte Juul, der blev nyvalgt til bestyrelsen sidste år, 
tager over efter Sonja, men det lykkedes ikke at finde et 
nyt bestyrelsesmedlem. Parolen fra vandværket er derfor: 
Kombardo – altså kom bare frit frem, hvis du har mod på 
at indgå i det vigtige arbejde i vandværket.
Ellers ser årets generalforsamling sådan ud:
* 173 husstande er medlemmer af vandværket
* Økonomien er overordnet god
* Vandprisen er uændret 8,75 kr. pr. kubikmeter
* Vær forberedt på takststigninger næste år som følge  
af højere elpris og kontingent til vandsamarbejdet
* Formand Jan Kock Pedersen og bestyrelsesmedlem  
Bjarne Keldorff blev begge genvalgt – med applaus
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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.



aturgas og oliefyr er almindelige op-
varmningskilder i Kildebrønde, men 
med de voldsomt stigende energipriser 
kan det måske godt betale sig at søge 
andre veje i fremtiden. 

Kildebrønde.dk har kigget lidt nærmere på 
mulighederne, og vi har fået god hjælp fra  
Greve Kommunes hjemmeside, som på netop  
det her område er intet mindre end fremragende. 

Vi kan ikke linke her i spalterne, men gå ind på 
greve.dk, vælg ”By og bolig” i topbjælken, find 
boksen med ”Spildevand, el-, vand- og varme-
forsyning” og tryk på ”Varme”. Bum, så er du  
inde i varmen, bogstaveligt talt, og kan finde  
svar på langt de fleste spørgsmål på en let og 
overskuelig måde.

Stor ros til kommunen for set-up’et, som vi har 
plukket i her.

t jordvarmeanlæg fungerer på den 
måde, at ”gammel” solopvarmning  
eller varme fra jordens indre indsamles 
via slanger, der graves eller pløjes ned 
i cirka en meters dybde. Anlægget er 
dyrere at anskaffe end fx en varme-

pumpe, og prisen går fra omkring 130.000 kr.  
og opefter.På plussiden kan noteres, at anlægget 
ikke støjer, det er rent og driftssikkert, billigt i 
drift, kræver minimum af vedligehold og giver  
en større besparelse end en varmepumpe.

På minussiden figurerer naturligvis prisen.  
Samtidig kan et anlæg udgøre en risiko for  
drikkevandet på grund af kemikalier i anlægget, 
det kræver tillige en have af en vis størrelse,  
og endelig er det nødvendigt at indhente 
tilladelse fra kommunen før installationen.

n varmepumpe er et luftvarmeanlæg, 
som indsamler luftens varme til at 
opvarme hjemmet, og hvis du skrotter 
dit olie- eller gasfyr til fordel for en 
varmepumpe, kan du få tilskud fra 
Energistyrelsen til udskiftningen.

Et varmepumpeanlæg koster typisk fra 80.000 kr. 
og opefter, men det er også muligt at få det installeret 
gennem en abonnementsordning. Anlægget er 
billigt i drift, men dog dyrere på en abonnements- 
ordning. 

Besparelsen i forbruget er dog væsentlig i forhold 
til olie og gas, i nogle tilfælde omkring en halvering.
Fordele i øvrigt: Kræver ikke tilladelse, en ren og 
driftssikker løsning, minimum af vedligehold.
Ulemper: Støjer og kræver plads til anbringelse  
af udedelen ved husmuren.

orgere, som har svært ved at betale de 
stigende el- og varmeregninger, kan søge 
om en varmecheck. Med den seneste 
politiske aftale er checken nu forhøjet  
til 6.000 kr., og indkomstgrænsen hævet 
til en maksimumindkomst i husstanden 

på 650.000 kr. om året. Checken kommer til  
udbetaling til august og september.

jernvarme i Kildebrønde? Utopi eller virke-
lighed i fremtiden? Svarpilen har indtil  
nu peget i retning af utopi, men krigen  
i Ukraine og de stigende energipriser  
har fået fjernvarmeselskabet til at se ” 
med nye øjne” på Kildebrønde.

Fjernvarmeselskabet hedder i dette tilfælde 
Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), som ejes 
af 12 kommuner, herunder også Greve Kommune. 
VEKS ejer så Tranegilde Fjernvarme, som har 
rør i både Kildebrønde og Greve Landsby, og det 
er Tranegilde Fjernvarme, der nu er begyndt at 
revurdere den planlagte udbygning af fjernvarme-
forsyningen i Greve.

- VEKS har oplyst, at Tranegilde Fjernvarme ser 
med fornyede øjne på udbygning i området i lyset af 
situationen med de stigende energipriser og usik-
kerheden om naturgassens fremtid, og der er taget 
initiativ til at styrke distributionsforretningen, som 
varetager opgaven. Udbygningsplanerne forventes 
genvurderet efter sommerferien, fortæller Marc 
Genning, der er byrådets og dermed kommunens 
repræsentant i Greve Fjernvarme. 

OPFORDRING: GÅ SAMMEN
Kildebrønde er ligesom Greve Landsby ikke med i 
de nuværende udbygningsplaner for Greve Fjern-

varme, der ellers er lagt stort op med ambitionen 
om at levere fjernvarme til 9.000 nye forbrugere i 
Greve frem mod år 2040. Planen gælder kun for 
områder øst for motorvejen som Hundige, Greve 
Strand, Mosede og Karlslunde, men ifølge Marc 
Genning kan vi selv gøre noget for at øge mulig- 
hederne for at få Kildebrønde med.

- Hvis man som borgere går sammen i flok, er der 
større sandsynlighed for, at udbygningen bliver 
økonomisk attraktiv, og at Tranegilde Fjernvarme 
vil målrette udbygningen i området, siger Marc 
Genning og fremhæver samtidig, at en udbygning 
med fjernvarme til både Kildebrønde og Greve 
Landsby vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt.

- Det bliver fastslået i Varmeplan Danmark 2021, 
som er en varmeplan for hele Danmark, der er lavet 
af førende forskere inden for energiplanlægning, 
lyder det fra Genning. På Grevefjernvarme.dk  
kan du skrive dig op, hvis du er interesseret i at  
få fjernvarme. 

Energichef Line Carlsen, Greve Fjernvarme: - Når du 
skriver dig op, bidrager du aktivt til planlægningen af 
kommende fjernvarmeområder, da fjernvarmen ud-
bredes først til de områder, hvor der er størst interesse. 
Det er derfor en god ide at bringe nyheden videre til 
naboerne, så de også kan skrive sig op!

VARMECHOK, HVAD NU?

JORDVARME VARMEPUMPE

VARMECHECK

TÆTTERE PÅ FJERNVARME?
Energipriserne tordner opad og får mange til at kigge efter andre opvarmningsløsninger.

Dyrere end varmepumpe, men 
giver også større besparelse.

Mulighed for tilskud, hvis du skrotter  
olie- eller gasfyret og går over til et  
luftvarmeanlæg.

Dyrere end varmepumpe, men giver også større besparelse.

FRA BLOMSTER TIL MALIK

Mellem de to fotos fra Kildebrønde er der  
blot et halvt års tid. Det af rundkørslen med  
de smukke blomster er taget og indsendt af en 
af vores trofaste læsere, Inge Ploug, mens det  
andet billede viser effekten af vinterstormen  
Malik og dens hærgen: Et af de store træer  
ved Combi Service på landevejen knækkede  
og styrtede ned over vejbanen. 

Heldigvis kom ingen til skade, ligesom der  
heller ikke har været meldinger om nogen  
tilskadekomne som følge af blomsterne i  
rundkørslen. Tak for billedet til Inge!
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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 samt en tekst om det til redaktionen@
kildebroende.dk. Kæledyret er denne gang en kat, 
som ikke kan siges at have det store kendskab til 
landsbyen udover det, som katten kan observere 
ud gennem vinduerne. Det er nemlig en inde-kat, 
der kun kommer ud i haven med snor på.  

Til gengæld er den sikker på et langt liv i modsætning 
til de mange katte, der fra tid til anden bliver kørt 
ned på en af vejene.

MIT KÆLEDYR

Navn: My
Race: Huskat – i tre farver
Alder: 7 år
Livret: Kylling og havregryn
Bedste ven: Min mor
Yndlingslegetøj: Legeskinne med bold  
og små ”mus”

Aktivitetsudvalget under bylauget er i fuld gang 
med forberedelserne til to store begivenheder 
senere på året. Den første er loppemarkedet lørdag 
den 28. maj, og den næste er sommerfesten d. 27. 
august. Begge arrangementer foregår i forbindelse 
med laden ved boldbanen. Michala Wahlstrøm fra 
Aktivitets- og Festudvalget håber på stor deltagelse 
til det fortstående loppemarked og opfodrer folk  
til at bage kage til dagen.

NOGET FOR ALLE
Når sommerfesten løber af stablen i august, satser 
udvalget også på, at begivenheden vil appellere bredt.
- Vi går efter at lave noget for alle, fortæller Michala 
Wahlstrøm. Udvalget arbejder i øvrigt på at gentage 
sidste års succes med græskarudskæring op til 
halloween, som billedet her stammer fra.

Michala gik selv forrest ved sidste års græskar- 
udskæring og viste næste generation, hvordan  
den ged skulle barberes.

LOPPEMARKED  
OG SOMMERFEST
Sæt allerede nu to store krydser i kalenderen  
til kommende arrangementer.

LØRDAG DEN 28. MAJ
SØRDAG DEN 27. AUGUST


