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”Vi havde aldrig mødt hinanden før,” siger Heidi Vinding om 
Dorthe Skovrød, som hun nu har startet et landsbyklyn-
geprojekt med. Heidi Vinding bor i Kr. Sonnerups nye del, 
udstykningen, Havrevænget, mens Dorthe Skovrød bor i den 
gamle del. Sammen har de to i både overført og direkte be-
tydning fået bænket borgerne om at fortælle en ny historie 
om Kr. Sonnerup, Ordrup, Englerup og Vintre Møller, og der er 
mange forslag på bordet.

Heidi Vinding er formand for ’Aktivitetshuset Kr. Sonnerup’ og 
mødte Dorthe Skovrød Christensen ved en spisning i Madklub-
ben, der i øvrigt opstod som en ny måde at mødes i kølvandet på 
lukningen af byens købmand. De to igangsættere blev opfordret 
til at deltage i Landsbyudvalgets seminar i begyndelsen af året. 
Selvom de ikke kendte hinanden, tog de afsted sammen og kom 
inspirerede tilbage. Ideerne gik derefter i dvale som følge af Co-
rona, men vågnede op til dåd, da borgmester Carsten Rasmussen 
i forsommeren tog en arbejdsdag ved gadekæret i Kr. Sonnerup. 
Heidi Vinding havde forinden skrevet ud på facebook, at alle 
nu havde en chance for at tage en direkte snak i det rullende 
borgmesterkontor om, hvad der skal til for, at Kr. Sonnerup og de 
tre små landsbyer bliver endnu bedre at bo i. 

Gadekærets ringe i vandet
”Det var ret velbesøgt. Der var borgere hele dagen. Nogle gange 
var der kø,” fortæller hun. 

Imens fik Heidi Vinding og Dorthe Skovrød en snak med Bjørn 
Henrichsen fra Landsbyudvalget om, at der ugen efter var frist 
for at søge Landsbypuljen om økonomisk støtte til at gå videre 
med nogle af de konkrete forslag. Den griber de to og søger 
blandt andet støtte til borde og bænke i Kr. Sonnerup og til at 
gå videre med mulighederne for at binde de små landsbyer og 
naturområderne bedre sammen. Det første for at skabe et oplagt 
mødested i Kr. Sonnerup. Det andet for at få bedre adgang til 
hinanden og til områdets natur.

”Mange af os kan f.eks. se vandet ude fra den vej, hvor vi bor, 
men vi kan ikke træde ud i naturen fra vores huse. Vi er nødt til at 
køre i bil. Så det vil være fint at finde ud af bedre adgange med 
eksempelvis cykelstier,” forklarer Heidi Vinding og nævner det 
fjordlandskab, som de tre små landsbyer Ordrup, Vintre Møller og 
Englerup ligger op ad som perler på snor mod øst, og som kan ses 
til højre, når man kører ad motorvejen mod Holbæk.

”Der er masser af stier mellem vandhullerne, og du kan faktisk 
gå til Vipperød derfra,” siger hun. 

Landsbyklyngen fik 20.000 kroner til borde og bænke og 30.000 
kroner til at udvikle fællesskabet mellem landsbyerne og den 
interne logistik.

”Nu har vi et udvalg med blandt andre Henrik Hammer fra Vintre 
Møller og Michael Knak, som bor her ved gadekæret, og vi er i 
gang med at spørge nogle flere, så alle landsbyerne er med. Vi 
har holdt et møde, og der er mange ambitiøse tanker,” siger Heidi 
Vinding.

Hvad har Vintre Møller, Englerup, Ordrup og Kr. Sonnerup til fælles? Det 
er de ved at finde ud af. Sammen. Landsbyklyngens nye fortælling start-

ede – som alle gode historier – ved gadekæret. 

LANDSBYERNES NYE 
HISTORIE 
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Landsbyklyngens nye historie 
Hun ser projektet som en måde at skrive en ny historie, hvor de 
små landsbyer finder sammen om, hvad det særlige er ved at bo i 
Ordrup, Vintre Møller, Englerup og Kr. Sonnerup. I stedet for at det 
bliver historien om landsbyen, der lukkede. Det sidste set i lyset 
af, at både skole og købmand i Kr. Sonnerup er lukket inden for de 
sidste år  
”Hver for sig er vi ikke så store, men sammen kan vi nå meget 
mere. Vi skal jo f.eks. via de små landsbyer for at komme ud i 
naturen, til gengæld kan vi i Kr. Sonnerup invitere de andre ind i 
vores faciliteter. Det kan være, at vi holder Skt. Hans, sommerfest 
eller fastelavn sammen, eller at alle landsbyerne kan bruge aktiv-
itetshuset, eller at kirken kan invitere bredt ud til arrangementer, 
eller at vi kan lave en hundeskov. Der er mange gode ideer. Det 
vigtige er, at vi får steder og anledninger til at møde naboen og 
den øvrige lokalbefolkning. Lige nu skal vi have alle til at byde ind 
med det, der gør vores landsbyer attraktive,” siger Heidi Vinding.

Indtil videre er der i hvert fald kommet gang i samtalen på kryds 
og tværs af de tidligere mere lukkede landsbysamfund. Ikke 
mindst fordi to livlige landsbyboere mødtes i Madklubben og invit-
erede til en snak ved gadekæret om naturadgang og fællesskab i 
landsbyklyngen….. som vi for nemheds skyld kan kalde Ordsonvin-
rup Engleøller eller Engleordvin & Son eller noget helt syttende. 
Bare det svinger.
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Du finder Grundsmag midt på Roskildes smukke 
Stændertorv. Vi driver et økologisk køkken, hvor 
lokale råvarer er i højsædet. Vi elsker de danske 

sæsoner og variationen af råvarer gennem året. Dette 
afspejler sig både i vores madlavning og temaerne i 
vores madskole. Kig også forbi til folkekøkken eller 

lørdagsbrunch. 

Læs mere om os, book bord og find åbningstider på grundsmag.dk
Kontakt spisehuset direkte på Tlf. 23456763
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Heidi Vinding t.v. og Dorthe Skovrød 
Christensen på plænen foran gadekæret i 
Kr. Sonnerup hvor landsbyinitiativet start-
ede, og som skal være byens udendørs 
samlingssted med borde, bænke og 
fællesaktiviteter.


