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Med dette nye nummer af Kløverbladet, som I alle forhåbentlig kan hygge jer lidt med i denne 

mørke vintertid, har vi taget fat på endnu et spændende kalenderår; 2012, og jeg skal i den 

forbindelse sende jer de varmeste hilsner med ønsket om et rigtigt godt, lyst og lykkebringende 

nytår. 

 

2012 vil rent skolemæssigt byde på en fortsat dygtiggørelse af hele lærerkollegiet, som i øjeblikket 

følger et nøje planlagt uddannelsesforløb i brugen af vores nye flotte Active Boards; og herudover 

har Skolen sendt ikke færre end 4 af skolens dygtige lærere på Professionshøjskolen i København, 

hvor de er i fuld gang med en efteruddannelse inden for forskellige pædagogiske områder. 

 

Efteruddannelse er vigtig i enhver organisation, og vi er på Herlev Privatskole meget 

opmærksomme på, at dette område løbende er et særdeles vigtigt fokusområde, som kommer såvel 

personalet som børnene til gavn i hverdagen! 

 

På det bygningsmæssige område er vi på Skolen stadigvæk optaget af renoveringen af 

hovedbygningen, som desværre ikke er forløbet helt, som vi kunne have ønsket det. 

 

Her ca. 2 år efter, at renoveringen skulle have været færdig, arbejder vi stadigvæk med at få 

optimeret projektet, men som så ofte før trækker sådanne sager i langdrag, og nyeste udvikling i 

denne sag er, at Skolen har set sig nødsaget til at søge juridisk bistand for at få forløbet afsluttet på 

en tilfredsstillende måde. 

 

På den mere positive front kan jeg nævne, at vi har nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, som skal 

fremlægge et oplæg til Skolens ledelse om, hvordan vi kan forbedre vores udenomsarealer til glæde 

for alle vores dejlige børn i hverdagen. 

 

Udvalgsarbejdet er blevet aktualiseret yderligere, efter at byggeriet på nabogrunden skrider frem, og 

Skolen dermed har mistet en del af det dejlige skovareal. 

 

Som det fremgår af ovenstående, summer det af liv og aktivitet på Herlev Privatskole, og vi ser alle 

frem til et travlt men godt 2012. 

 

GODT NYTÅR! 

 

Per Simonsen 

Skoleleder 
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Verdens bedste 1. klasse 
 

Lærerne er gode til at lære os hvordan man gør tingene, hvis man ikke ved 
hvordan. 

Vi er gode til at lege gode lege. 
Vi er rigtig glade for at der er startet en ny elev i vores klasse, som hedder 

Adam. 
Der er funder 3 drenge til at hjælpe Adam med at starte i klassen. 

Vi har arbejdet meget med lektier, så vi er blevet meget dygtige. 
Når det er december pynter vi fint op i klassen. 

Vi trækker gaver hver dag. Det er sjovt at gætte hvem der har givet til hvem. 
Det er dejligt at gå på Herlev Privatskole, det er den bedste skole at gå på. 

Man får mange lektier for og det bliver man klog af. 
Når der er nogle, der græder passer vi på hinanden. 

Hvis man ikke har nogle at lege med, kan man altid spørge om man må være 
med i en anden leg. 

Vi går til morgensang hver morgen med vores nye sangbøger. Vi øver også på 

sangene. 
 

Vi ønsker alle et godt nytår! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forskoleklassen august 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 er 

alt optaget. 

Optagelse på venteliste kan finde sted. 

Indskrivning til forskoleklassen august 2017 er påbegyndt. 

Vedrørende nuværende klasser (1.-9. klasse): Ring og hør 

nærmere om en eventuel ledig plads.  

 

For nærmere information: Kontakt venligst skolens kontor på  

tlf. 44 57 94 94, fax. 44 57 94 95. 

E-mail: Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk 
Hjemmeside: www.herlevprivatskole.dk 

mailto:Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk
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2. klasse har været på juletur  
-og dette er drengenes indtryk af turen: 

 

Vi alle kørte med bus og tog, og 

så gik vi hen til biffen, og vi så 

Arthurs julegaveræs. Vi fik slik, 

popcorn og sodavand, og 

bagefter var vi på MacD. Der 

legede vi rigtig godt. Vi fik også 

Happy meal. Så var vi med tog 

og bus igen. Bussen gik i 

stykker, så vi måtte tage en 

anden, og den ville godt køre. 

Der var rigtig 

mange mennesker 

med. Det var en 

rigtig rigtig super 

super god dag og tur. 

 

 

-Pigernes oplevelse af turen var følgende  

Vi var i biografen, 

og vi så Arthurs 

julegaveræs. Vi 

synes, at den var 

god, og den 

handlede om en 

pige, der blev glemt, 

så hun ikke fik sin 

julegave af 

julemanden. Men 

Arthur ville prøve at 

redde det – men det 

gik ikke så godt i 

starten. Men det gik 

godt til sidst. Arthur 

blev den nye 

julemand, og de 

levede lykkeligt til 

deres dages ende.  

 

 

Da filmen var færdig, gik vi på MacD, og fik dejlig mad. Vi legede i legerummet. Vi fik også cola 

og andre sodavand. Nogle fik iste. Og så kørte vi hjem med tog og bus. Det var en rigtig super god 

og sjov tur. 

 

-Det er sjovt at opleve den forskel, der er, når drengene og pigerne fortæller om deres oplevelser! 



SFO  KLØVERBLADET 

 

10 
 

Skoleopstart 
De nye forskoleelever startede deres tid på H.P. højst usædvanligt med sol og godt vejr, hvilket der 

jo ikke blev klaget over med den ellers lidt halvtriste sommer.  

Den først uges tid foregik udendørs med masser af aktiviteter og leg. Der blev startet ud med hygge 

omkring bålet hvor børnene skulle lave deres egne snobrødspinde, og derefter stod den på snobrød 

over åben ild. Alle var lidt stille og forsigtige til at starte med, og nogle savnede deres mor og far 

den første uge, men det blev der hurtigt lavet om på, og i dag er der godt gang i den nye forskole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommer-OL for 3. klasserne 
I samarbejde med to andre privatskoler, fra det indre Vesterbro, afholdt vi sommer-OL.  

H.P. inviterede Kaptajn Johnsens Privatskole og Frederik Barfod Skolen ud til en sjov og hyggelig 

eftermiddag, hvor 3. klasserne skulle dyste imod hinanden.  

Der blev dystet i rundbold og skovstratego klasserne imellem, og alle klasser kom med kæmpe 

gejst, højt humør og ikke mindst fede kampråb. Derudover blev der spillet fed musik i baggrunden, 

så ingen kunne være i tvivl om, at der var en feststemning!    

    Kampen om vandrepokalen til den 

klasse som fik flest point og ikke 

mindst fairplay-pokalen, var 

uhyggelig tæt, men begge pokaler 

gik ”desværre” til Kaptajn Johnsens 

Privatskole. Tillykke til Jer…..vi 

tager sejren næste gang! 

Alle var enige om at OL var en 

kæmpe succes, og det helt sikkert 

skulle gentages engang i 2012.   

 
 

På billedet er vinderne af dagens 

konkurrencer ved at få overrakt pokalen.  

Alle var i højt humør! 

Her på billedet nydes 

en af de første 

frokoster i det fjerneste 

hjørne af den store 

boldbane 
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Halloween 
Da efteråret kom med kulden, blev det samtidig tid til Halloween. 

For en dag var alle i SFO’en, samt de voksne, 

blevet til hekse, spøgelser, monstre og meget 

andet. 

3. klasserne gentog succesen fra sidste år og 

planlagde et uhyggeligt spøgelsestogt med en 

endnu mere uhyggelig historie til, for forskolen, 

1. og 2. klasse. De fleste klarede sig igennem 

uden gåsehud, 

men nogle få 

måtte lige have 

en voksen i 

hånden under 

den skrækind-

jagende tur i 

skoven.  

Alle fik smagt på heksebryg, blod og meget andet.  

Klasserne gik rundt på skift, og når det ikke var ens egen klasses 

tur spiste man inde på genfærdsrestauranten eller var oppe i 

idrætsgrotten (den store sal), hvor der blev spillet døds-stikbold.  

Dagene forinden var SFO’en blevet pyntet op med flagermus, 

spøgelser og udhulede græskarhoveder så stemningen blev helt 

perfekt til Halloween. 
 

 

 

 

 

Pete på efterløn  

Efter syv år som trofast rengøringsmand på H.P., har 

Pete valgt at gå på efterløn. Men lige inden han nåede 

at gøre det, fejrede SFO’en hans fødselsdag med sang 

og hjemmelavede boller.  

Som gave fra hele SFO’en sendte vi Pete tidligt hjem 

og gjorde selv SFO’en rent, så han kunne komme 

hjem og nyde sin fødselsdag. Toiletter, gulve og 

borde blev støvsuget, vasket og skrubbet så børnene 

helt fik sved på panden….Skraldespandene blev skam 

også tømt efter alle kunstens regler!  

Alle børnene i SFO’en samt personalet kommer til at 

savne Pete, men heldigvis er der allerede kommet nye 

kræfter til så SFO’en stadig vil være ren og 

indbydende at komme i hver dag.  
 

 

 

 

 

På billederne ses den mest uhyggelige forskole 

man kunne forestille sig, og pludselig kom 

også en heks forbi og slog på sin magiske 

hekseklokke 

På billedet ses en af gutterne i gang med  

at udføre det hårde arbejde i garderoben 
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Jul og julebasar 

 

Julen blev selvfølgelig også fejret!  

Allerede i november måned gik 

værkstederne til årets julebasar i gang. 

Der blevet lavet alt lige fra 

juledekorationer til nøglebrætter i 

værkstedet. Forældre og børn mødte 

talrigt op til en hyggelig julebasar, 

hvor der var mulighed for at købe en 

æbleskive og et glas gløgg hos 

julemanden og hans hjælper. En 

kæmpe mængde julegaver blev det til, 

og overskuddet vil blive brugt på 

legetøj og SFO’ens kommende nye 

sandkasse.   

 

 

Under basaren kunne alle de velmødte også, traditionen tro, nyde 1. klasses luciaoptog som tog alle 

forældre og søskende med storm igennem hele SFO’en og udenfor. En rigtig hyggelig aften for alle! 
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Sommer-OL i SFO 
Til sommer-OL var det sjovt at møde andre skoler, selv om de ikke var ligesom os. 

Vi var glade for vores kampråb. Først fik vi at vide, at vi skulle kæmpe for pokaler, 

og så blev det meget mere spændende, hvem der fik pokalerne.  

Den første kamp var rundbold, og der var vi meget gode, for vi greb hele tiden 

bolden.  

Så var der pause, og vi skulle have boller og et æble og noget at drikke.  

Så spillede vi nogen flere kampe rundbold, og så skulle vi spille skov-stratego, og det 

var også meget sjovt.  

Imens vi spillede skov-stratego, fløj teltet væk, og det endte med, at Kaptajn Johnsen 

skolen vandt begge pokaler.  

 

Mathilde K. og Stephanie 

 

Da vi rykkede op i 3. klasse 

Lokalet var større end i 2. klasse, og det var spændende at rykke op i 3.klasse, fordi 

man ikke vidste, hvordan man blev modtaget, og hvem lærerne var. 3. klasse var 

spændende og sjov. Den bygning 3. klasse ligger i, kaldes den store bygning.  

 

Caroline og Nanna T. 

 

Den første dag i 3. klasse 

Da vi kom i 3. klasse, var det spændende, for vi fik nogle nye fag, og det var historie 

og svømning, og det er nogen gode fag, for man lærer rigtig meget. I historie lærer 

man om pyramiderne og alt muligt. I kristendom lærer man om, hvordan Gud skabte 

verden og om de to mennesker på jorden. Og dansk er et godt fag, synes jeg. Jeg 

lærer at læse og skrive, og i matematik lærer man at skrive tal.  

 

Maria-Louise 

 

Halloween 

Halloween var god, og jeg blev næsten bange. Alle prøvede at gå i skoven, alle havde 

kostumer på, og vi fik kage og muffin. Vi gik i salen sammen med nogle voksne og 

legede stopdans, og der var nogen piger, der vandt stopdans.  

 

Muazzam 

 

Til svømning 

Vi går til svømning, når klokken er 12. Vi går i svømmehallen, og klæder om og 

tager badedragten på og går ud i svømmehallen og svømmer i det iskolde vand. Der 
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svømmer vi meget, højst fire, og så laver vi nogen gange frivilligt og bagefter går vi i 

bad og i sauna.  

 

Julie, Esther og Nikoline 

 

Skoven 

I skolen er der en skov, og i den skov er der masser af træer, og engang imellem 

kommer der et egern i skoven, der smider nødder ned, og man kan se egernet spise 

nødder, og fra skoven kan man, hvis man har lyst, se ud på en byggeplads lige ved 

siden af skoven. I skoven er der også en bålhytte, som vi nogen gange laver mad i 

med SFO’en. Der er også et legehus og en bil, der er også nogen hytter af bambus og 

en hel masse mælkekasser at lege med.  

 

William 

 

Juleklippedag 

Juleklippedag er en sjov dag, hvor man skal klippe og klistre hjerter og julemænd ud, 

man kan også klippe guirlander, og det er en god dag, fordi vi hygger os og har det 

sjovt.  

 

Magnus 

 

Skolen 

Skolen er rar at være på og dejlig, man har det godt på skolen. I vores klasse spiller 

drengene fløde eller fodbold, og pigerne spiller fløde eller tærte. Det er godt, vi har 

lektieklub, så vi kan lave vores lektier, og det er godt, vi har SFO.  

 

Simon 

 

3. klasse holder Halloweenfest 
Det var sjovt at sørge for at holde halloweenfest i SFO’en. Viola havde hovedrollen 

sammen med Magnus. Viola var den grædende djævel, og Magnus var den sorte 

mand klædt i sort. Laura og Julie havde en ulækker smagsbod. William var 

ugledrengen. Matilde A. lå i en kiste og skræmte dem, som gik forbi. Nanna B. gav 

grøn heksesuppe. Mumien Nanna T. var en fortæller. Man fik også mad til 

halloweenfesten. Man fik indvolde fra skolens genfærd med orme/tarme med revet 

hud. Til at drikke fik man Koldt Lava, Hekseånde og Mosekonebryg. Til dessert fik 

man monsterslim med blod. I træerne var der edderkoppespind med kæmpe 

edderkopper, og de var vildt klamme.  

 

Matilde A., Viola og Laura 
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Frikvarter 

1. Man kan lege 

2. Man kan spille bold 

3. Man kan lege far, mor og børn 

4. Man kan spille fodbold 

5. Man kan klatre i et træ 

6. Man må ikke gå over den grønne streg 

7. Man må ikke drille andre 

 

Nanna B. 

 

Legepladsen 

Legepladsen er stor og god at lege på. Legepladsen har et tårn og et klatrestativ. Der 

er en gynge, der er armgang og en træstamme, man kan rulle.  

 

Peter og Markus 

 

Halloween fest 2011 
Halloween-festen var rigtig sjov, fordi vi skulle forskrække forskolen, 1. og 2. klasse. 

Da vi skulle forskrække forskolen. blev de rigtig bange, da vi skulle forskrække 1. 

klasse blev de ikke lige så bange som forskolen, og 2. klasse var flabede. Jeg var et 

skelet, Philip var et spøgelse og Simon, Markus og Peter var børnelokkere. Magnus 

var en sort mand, og så var der også alle de andre.  

 

Lasse 

 

Skolens motionsdag 
En torsdag var der motionsdag, og det var godt vejr. Man løb 5 km, men nogen fra de 

højere klasser måtte bestemme, om de ville løbe 7 eller 5 km. Og de endnu større 

skulle løbe 7 km. Det var både sjovt og hårdt. Når man kom hjem, fik man et diplom, 

hvor der stod, hvor mange km man havde løbet og hvor lang tid, man var om det. Og 

så måtte man tage en æblejuice eller en appelsinjuice og gå ned i klassen og spise, og 

så var der helt almindelig SFO, for dem der var i SFO.  

 

Sascha og Emma  

 

 

Venskabsvenner 

Min venskabsven er sjov og hvis der er nogen, der driller ham, så ordner jeg det! 
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Det er sjovt at have en venskabsven, fordi de er søde og har en god fantasi. Min har i 

hvert fald. Jeg synes, det er en god ide, man har lavet, det der hedder venskabsven, så 

3. klasse kan hjælpe dem gennem skoleåret.  

 

Alexander 

 

Frikvarter 

Det er gode frikvarterer, vi har på legepladsen. 

Den er god og i SFO spiller drengene fodbold, og 

i skoletiden spiller drengene fløde og pigerne 

spiller tærte og drengene spiller tyr.  

 

Philip 

 

Data 

Det er sjovt at gå i skolen. Det er rigtig sjovt at være i datalokalet.  

 

Michael 
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Af Tea, Malou og Emmeline 

 

 

I frikvarteret spiller vi meget fodbold. Det er næsten alle drengene der er med til 

fodbold, og nogle piger. Nogle gange er der mange skænderier så der kommer 

snakken i klassen. 

Et par gange spiller vi kamp og andre gange Cuba. 

 Når vi spiller Cuba er der ikke nogle 1. vælger og 2. vælger, men når vi spiller kamp 

er der 1. vælger og 2. vælger, 1. vælgeren er altid Sune fra 

vores klasse for ellers bliver der skænderier og 2. vælgeren 

er altid Mads fra vores klasse for ellers kommer der også 

skænderier. 

I vores klasse har vi nogle regler om fodbold, den første 

regel er: 

 

 Mads og Sune må ikke være på samme hold 

 Frederik R. skal skifte mellem hvert hold i 

frikvartererne 

 
 

 

 

 

                                   

                                  

 

 

Af Signe, Ida og Sofie. B  
 
Vi elsker at have frikvarter, fordi vi alle er sammen. 

I frikvarteret leger vi mange sjove og forskellige lege fx Kongeløber, fangeleg, dåse, vinke, jorden 

er giftig, ja og nej, tærte, fodbold og gemmeleg. 

Vi elsker og nyder hinandens selskab, selvom drenge og piger er forskellige.  

Frikvarteret er vigtigt i børns skolegang, fordi vi lærer at omgås med hinanden og finde løsninger på 

problemer. 

Det er synd når det klimtringer, men alligevel gider vi ikke være ude når det regner. 
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Vi har lavet sådan et slags skema, hvor der står hvad vi skal lave så vi ikke skal bruge tid på at finde 

ud af hvad vi skal lege i frikvartererne. 

Man har det næsten altid sjovt i frikvartererne, og vi sørger altid for at alle har det godt og har noget 

at lave.  

Vi elsker altså alle sammen at have frikvarter og vil ikke undvære det! 

 
                                             

 

                             

 

 

 

 

Af Bernhard, Carl Peter, Jens 

 

 

Vi laver mange ting i frikvartererne fx spiller vi fodbold og leger fange leg og dåseskjul, somme 

tider leger drengene den der rør den sidst. 

Vi er glade for at have frikvarter for det betyder at vi ikke har time mere. 

Når vi skal i data er vi glade for at have time. Nogle frikvarterer er længere end andre, men alle er 

hyggelige. 

 

 

 

 

 

 

Af Mie, Martin og Frederikke B. 

 

 

I vores frikvarter laver vi mange forskellige ting. Lige fra fodbold til at slappe af på græsplænen 

(kun om sommeren).  

Nogle piger har skema planlagt for hvad vi kan lege, f.eks. hver anden onsdag leger vi vinkeskjul. 

Mange af drengene spiller fodbold, men nu er nogle af pigerne også begyndt på det. 

Drengene syntes det er sjovt at klaske pigerne i fodbold. Vi spiller ikke kun os alene, vi spiller også 

med andre klasser. 

Nogen af drengene spiller basket (mest Martin).  

Pigerne kan blive uenige, men så skilles de ad og snakker og leger hver for sig. 

Vi nyder hinandens selskab, det er nemlig sjovt at være flere sammen! 

Nogle perioder spiller vi lagkage (et boldspil) og så er der en lang pause uden lagkage. Det er alle 

der spiller det. 

Det er mest pigerne der leger jorden er giftig, men det er også hyggeligt. 

Vi har også mange store fælleslege, f.eks. gode mod onde som er en slags magi leg. Nogle af 

drengene har også lige fundet på en anden leg der hedder Twilight hvor der er vampyrer og varulve. 

  Ellers er vi en klasse der altid kan få tiden til at gå! Alt i alt, vi hygger OS!! 
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Af Malou og Sune 

 
Fodbold er det sjoveste vi ved! Vi har nogle specielle regler i fodbold.  
1. regel. Mads og Sune må ikke være på samme hold.  
2. regel. 1. vælger er Sune og 2. vælger er Mads.  
3. regel. Frederik R skal skifte hvert frikvarter. 
 
Der er 6 spillere på hvert hold for det meste. Der plejer at være tre piger og ni drenge med 
til fodbold. Vi spiller ’’Cuba’’, kamp og holdcuba. Vi spiller mest kamp. Vi spiller mod 5., 6., 
7. og 8. Men vi spiller mest for os selv. Så man kan godt sige vi er en sportsklasse. 
 

FIFA 12 
Af Sune 
 

Lidt om FIFA 

Det første FIFA spil udkom i 1994 og hed FIFA International Soccer, men det var også kendt som 

FIFA’94. I de første år var grafikken helt grumset, men i 2009 begyndte det at blive til en bedre 

grafik. De seneste år har FIFA fået konkurrence med noget der hedder PES. 

 

Karriere 

I selve spillet er der noget der hedder karriere-delen. Her kan man vælge noget der hedder manager, 

Be a pro og Be a goalkeeper. I manager kan man vælge et hold man vil være træner for, som fx 

Barcelona, FCK, Brøndby og Manchester United. I selve spillet kan man købe og sælge spillere, fx 

hvis jeg vælger Manchester United, kan jeg sætte Michael Owen til salg og måske købe Eden 

Hazard. Så kan man også stille sit eget hold og vælge en anfører. I Be a Pro styrer man én spiller på 

ét hold. Man kan selvfølgelig vælge at lave en spiller selv, eller bruge en fra holdet, men man må 

bare ikke bruge en målmand. Med spilleren kan man stige i niveauer. 

Be a Goalkeeper går ud på det samme som Be a Pro, men her kan man kun vælge en målmand eller 

selv lave en. 

 

Lav en spiller 
Man kan lave sin egen spiller i Lav en Spiller. Her kan man vælge hvad ens spiller skal hedde. Man 

kan også vælge hvor god spilleren skal være, på en skala fra 1 til 99. Man kan også vælge om han 

skal have langt, rødt og krøllet hår eller glat, lyst hår. Man kan vælge hans hudfarve, hans øjenfarve 

og hans højde og vægt. 

 

Virtual Pro 
Virtual Pro, også kaldt VP, går ud på at man laver sin egen spiller, der starter i en speciel position. 

Fx en midtbanespiller starter på niveau 71 eller en forsvarsspiller på nivea 69. Man kan gøre sin VP 

bedre ved at vinde udfordringer.  

 

Ultimate Team 
Ultimate Team går ud på at man får 22 spillere, der ikke er fra samme hold. Der er tre slags kort. 

Det dårligste er bronze, det næstbedste/dårligste er sølv, og det bedste er guld.  
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Hvis man er heldig får man en sølvspiller i starten. I Ultimate Team kan man spille mod andre 

spillere fra andre lande. Man kan også købe spillere, for noget der hedder coins og for FIFA points. 

 

Online Mode 
I Online Mode kan man spille mod andre og spille sammen med andre. Så det er FEDT! 

 

Arena 
I Arena kan man spille en mod en, altså markspiller mod målmand. Man kan vælge sin VP, en 

spiller man selv har lavet eller en af de spillere der findes i forvejen. I Arena kan man øve frispark, 

straffespark, hjørnespark og målspark. 

 

Frontfigurer  

Hvert år er der frontfigurer med i FIFA. 

Nedenfor kan I se de sidste 7 år: 

 

 

 

 

 

 

 

FIFA ’06 – FIFA ’09  – Rooney og Ronaldinho                   

FIFA ’10 – Theo Walcott, Frank Lampard og Rooney* 

FIFA ’11 – Kaka og Rooney 

FIFA ’12 – Rooney og Jack Wilshere 
*Der blev valgt tre spillere til forsiden på FIFA ’10 det år.  
 

Rooney har således været med de seneste 7 år.    
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Sport  
 

Ishockey er en sport der blev opfundet i Canada. Nu er der nogle i hele verden der spiller ishockey. 

Den første dansker der kom til NHL verdens bedste liga var Frans Nilsen. Og lige nu spiller han i 

New York Islanders og er en af de bedste. 

 

Fodbold blev opfundet i England. Nu er det et af de mest spillede sportsgrene i verden. Verdens 

bedste fodboldspiller er Messi. Selv hvis man tager 50 ting er Christiano Ronaldo bedre i de 45 ting, 

men i fem ting er Messi så ekstremt god, at han bliver betragtet som verdens bedste. 

 

Frederik og Adam 

 

2-verdenskrig 
Af Mads og Simon 

Krigen varede fra 1939-1945. Den startede med at Adolf Hitler invaderede Polen og forsøgte i 

Storbritanien i 1939. I 1940 kom turen til Rusland, Frankrig, Italien, Belgien og Danmark. Krigen 

var den største militærkonflikt i mange år. Krigen var i virkeligheden startet i Asien nogle år før da 

Kina invaderede Japan.Danmark var besat af Tyskland fra 9. april 1940 til 5.maj 1945, undtagen 

Bornholm, hvor tyskerne først overgav sig til sovjetiske tropper 9. maj og de befriende tropper 

forlod først øen 11 måneder senere den 5. April 1946. Krigen havde større civile omkostninger end 

nogen anden tidligere konflikt, og en række af de deltagende lande på begge sider gik under krigen 

direkte efter civile og uskyldige ofre. Det gælder Nazi-Tyskland og Japan. 

D-dag 

6. juni 1944 i Normandiet i Frankrig gik de amerikanske soldater i land på Omaha Beach. Mange 

soldater døde inden de var kommet i land. I bunkerne stod tyskerne og skød ned på dem på 

stranden. D-dag betyder ”død dag”. Denne dag rystede verden. Omaha Beach var kodenavnet for 

den del af kyststrækningen i Normandiet som var hovedmålet ved en invasion af Omaha Beach. 
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ER DU EN GOD VEN/VENINDE?????? 
Af Simona og Louise 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Din bedste veninde/ven skal til 

konkurrence 

og spørger dig om du vil med for 

hun/han kender ikke nogen!!! 

Du siger: 

A) Ja jeg vil godt med. 

B) Nej jeg vil ikke med. 

C) Jeg siger jeg ikke kan, selv om jeg godt kan. 

(2) Din veninde/ven skal på date 

og vil gerne låne din helt nye 

kjole/skjorte. 

Du siger: 

A) Det må du godt 

B) Pas rigtig meget på den. 

C) Nej du må ikke låne den. 

 

(3)Den samme veninde/ven har lånt 

kjolen/skjorten, og har spildt på 

den!!! 

Du siger: 

A) Det er i orden, du skal ikke tænke på det. 

B) Det er okay, jeg køber en ny. 

C) Det er i orden, men du skal betale for en ny. 

 

(4) Du har fået en gratis billet til 

biografen, 

og du skal af sted, og lige inden du 

går ringer din veninde/ven 

på døren, og spørg om du har tid til 

at snakke. 

 

Du siger: 

A) Det vil jeg godt, og gør klar til en hyggelig 

aften. 

B) Kan vi ikke finde en anden dag. 

C) Nej jeg har ikke tid. 

 

(5) Du får en invitation af din bedste 

veninde/ven 

men du havde aftalt med dit 

dansehold at du ville mødes. 

Du siger:  

A) Til dit danse-hold at du skal til en vigtig 

fødselsdag. 

B) Du siger til dit hold du er syg. 

C) Du siger ikke noget til dit hold og de må 

mødes alene. 

 

(6) Du skal løbe med din klasse og 

du vil gerne slå din rekord, 

din veninde/ven spørg om I skal 

løbe sammen. 

 

Du siger:  

A) At du ikke vil løbe sammen, men håber hun 

finder nogen andre. 

B) Du siger vi kan løbe sammen, men løber fra 

hende lidt efter. 

C) Jeg gider ikke løbe med dig du er så 

langsom.   
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Top 10 Liste 
Af Emilie, Jasmin A og Kimia 
     

  Den populære Top 10 liste er sådan her lige nu: 

1. We Found Love - Rihanna ft. Calvin Harrie 

2. Sexy And I Know It - LMFAO 

3. Someone Like You - Adele 

4. Without You - David Guetta ft. Usher 

5. Moves Like Jagger - Marron 5 ft. Christina Aguilera 

6. Stereo Hearts - Gym Class Hero ft. Adam Levine 

7. Pumped Up Kicks - Foster The People 

8. Good Feeling - Florida 

9. It Will Rain - Bruno Mars 

10. If This Was A Movie - Taylor Swift 

 

(7) Din veninde/ven har rigtig grimt 

tøj på, 

og de andre griner af hende/ham 

 

Du siger: 

A) Du skal ikke tage dig af dem. 

B) tag det ikke på en anden gang. 

C) Nej, hvor er det grimt det du har på. 

 

(8) Der kommer en ny pige/dreng i 

din klasse 

din veninde kan godt lide den nye 

pige/dreng 

og er sammen med hende/ham hele 

tiden. 

 

Du siger: 

A) At du godt vil være mere sammen med din 

veninde/ven. 

B) (du hæver stemmen) og siger du ikke finder 

dig i det. 

C) Du råber at du vil have din veninde/ven 

tilbage. 

(9) Din veninde/ven skal være alene 

efter skole, 

for alle andre går, hun/han spørg 

dig, om du vil blive. 

 

Du siger: 

A) Ja men så skal jeg også skynde mig hjem når 

du bliver hentet. 

B) Okay jeg kan godt være her lidt. 

C) Nej 
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      Men efter vores mening skulle den se sådan her ud: 

1. Set Fire The Rain - Adele 

2. Love You Like A Love Song - Selena Gomez 

3. Coconut Tree - Mohombie Ft. Nicole Scherzinger 

4. Memories - David Guetta Ft. Kid Cudi 

5. What The Hell - Avril Lavigne 

6. Wish You Were Here - Avril Lavigne 

7. Last Friday Night T.G.I.F - Katy Perry 

8. Tonight (I'm Lovin' You) - Enrique Iglesias  

9. Stereo Love - Edward Maya Ft. Vika Jigulina  

10. Geronimo - Aura Dione 

 
 
 
1. Hvad hedder stjernen som spiller Gabriella Montez i High School Musical filmene? 
a) Ashley Tisdale b) Selena Gomez  c) Vanessa Hudgens 
 
2. Hvad hedder den nyeste Twillight film? 
a) Breaking Dawn b) New moon  c) Eclipse 
 
3. Hvem ligger stemme til smølfine i den amerikanske version af smølferne? 
a) Demi Lovato b) Jennifer Aniston  c) Katy Perry 
 
4. Hvad hedder filmen hvor Selena Gomez, David Henrie og Jake T. Austin har hovedrollerne? 
a) Twillight  b) Magi på Wavely Place filmen c) Min babysitter er en vampyr 
 
5. Hvad hedder Carly Shay fra tv-serien I Carly i virkeligheden? 
a) Miranda Cosgrove b) Jennette Mcurdy  c) Miley Cyrus 

 

6. Hvad hedder tv-serien hvor pigen Miley Stewart lever et dobbeltliv? 
a) Sonnys chance b) Hannah Montana  c) Victorious 
 
7. Hvad hedder den tv-serie hvor Jonas Brothers er med i? 
a) The Brothers b) The Boys   c) Jonas 
 
8. Hvilken kendt 17 årig sangstjerne har været med i tv-serien True Jackson? 
a) Cody Simpson b) Justin Bieber  c) Taylor Lautner 
 
9. Hvad hedder filmen hvor Selena Gomez og Demi Lovato har hovedrollerne? 
a) Projekt Mode b) Projekt Mad  c) Projekt Prinsesse 
 
10. Hvor mange sæsoner er der af tv-serien Magi på Wavely Place?  
a) 4  b) 3   c)5 
 
Af Sara og Michelle  
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Anmeldelse af PC-spil 
Af Anders, Asger og Niclas 

 

I dansk har vi arbejdet med computerspil og vi skulle lave anmeldelse af forskellige spil. 

 

World of Warcraft er et meget kendt computerspil, som spilles on-line sammen med 13 millioner 

andre spillere. 

Spillet er på engelsk og er derfor ikke egnet for børn under 12 år. 

Formålet med spillet er at lave en figur og klare forskellige opgaver/quests, så man kan stige hurtigt 

i graderne/level. Man kan blive medlem af et guild og klare missioner sammen med andre 

mennesker. 

Der findes 3 udvidelsespakker, hvor der i hver pakke findes nye steder at være og nye opgaver og 

højere levels. 

 

I dansk har vi haft en tekst, der kun bestod af direkte tale. Der var ingen forklaringer, beskrivelser 

eller andre oplysninger. Så teksten kunne tolkes på mange måder.  

 

Her er noget tilsvarende fra en almindelig dag i december i 6. klasse: 
Lyttet og skrevet af Katrine og Astrid 

 
- Jeg stinker til historier. 

- Hvilken bog har du med i dag? 

- Må vi godt tænde lyset? 

- Den virker ikke. 

- Den er børnesikret. 

- Kai? 

- Du må ikke sidde på Kais stol. 

- Var det den her? 

- Jeppe? 

- Nårh ,ja. 

- Hvad blev der åbnet i dag? 

- Skriv i hånden. 

- Se, der er en kode. 

- Smut. 

- Sover du i shorts? 

- Det er synd for dine bukser. 

- Astrid. 

- Manchester United julekalender. 

- Den koster 799. 

- Lena, Lena måske? 

- Hvem har taget julemanden? 
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Her halvt inde i skoleåret, har vi lidt nyt fra forældreforeningen 
  

Skolen har haft et ønske om at købe lydudstyr og optageudstyr bl.a. til bedre optagelser at 

forestillingerne, som børnene opfører henover året. Det har foreningen betalt halvdelen af. 

  

Der er også blevet indkøbt 10 rigtig gode fodbolde, som alle klasser har fået udleveret og vi har 

støttet indkøbet af fodbold-målene. Til foråret planlægger foreningen at tilgodese pigerne med 

udendørs lege-ting. 

  

For at målrette forældreforeningens økonomiske støtte til indkøb af redskaber og udstyr, får 

elevrådet i dette skoleår 10.000 kr. til deres rådighed. Forældre foreningen håber den vej igennem, 

at skolens elever kan købe lige det, der passer dem bedst og at alle klasser bliver hørt. Det er vigtigt 

for foreningen, at der er mulighed for at støtte børnenes ønsker om ekstraordinære lege-ting og 

oplevelser. Derfor håber foreningen også, at der fortsat bliver mulighed for at kunne støtte, flere af 

børnenes ønsker.  

Men det lader sig kun gøre, gennem medlemsskab af forældre foreningen og fortsat opbakning til de 

arrangementer foreningen laver.  

Foreningen yder også økonomisk støtte til elevers lejrskoler i udlandet. Hvis du som forældre vil 

ansøge om økonomisk tilskud, skal dette ske gennem klasselæreren. 

  

Medlemskabet af forældre foreningen koster 150 kr. pr. familie pr. år og vi håber, at endnu flere vil 

støtte op om foreningens frivillige arbejde.  

Foreningens konto nr. er 1551 5577934 . Husk at påføre elev navn og klasse. 

Har du lyst til at deltage sammen med en flok friske forældre i foreningens arbejde, er du meget 

velkommen ! 

  

POP - POP - POP-CORN ! Husk også at der står en pop-corn maskine på skolen, som frit kan 

benyttes til arrangementer på skolen. Kontakt Pedel-Michael for udlevering. 

  

Et par kompetente medlemmer har siden sidste skolefest i Herlev Hallen, holdt møder med 

leveradøren af maden, Restaurant Udsigten, for at komme utilfredsheden til livs. 

Foreningen og Restaurant Udsigten har fundet en løsning, som vi håber endegyldigt vender 

kritikken til det modsatte. Vi glæder os derfor, til at se jer alle igen til skolefest lørdag d. 25. februar 

2012 i Herlev Hallen.  

  

Vi glæder os mindst ligeså meget til Fastelavn med tøndeslagning i gymnastik-salen og en ny menu 

på programmet!  

Fastelavn afholdes tirsdag d. 21. februar 2012. 

  

Godt nytår ! 
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Christmas Quiz 
Af Quiznisserne: Emma, Sofie, Cecilie C., Camilla & Caroline j. 

 
Sæt     X 

 

1. Du har fået en ny nissehue, som de andre synes er grim, hvad gør du? 

A: Siger, den er mega sej! 
B: Går din vej, prøver at virke ligeglad! 
C: Løber grædende væk, og siger det til sine forældre!  

 

 

2. Din nisseven har puttet en ulækker banan i din taske, hvad gør du? 

A: spiser den og spiller cool!!! 
B: Råber det er ulækkert, og smider den ud! 
C: Løber væk, og finder en voksen!! 

 

3. Du smadrer et julelys, alle griner, hvad gør du? 

A: lader det ligge, og griner med! 
B: Samler det op, og siger undskyld….. pinligt! 
C: begynder at græde! 

 
 

4. Du skal gå Lucia og falder, hvad gør du? 

A: bliver liggende og spiller sej! 
B: Rejser dig op, og lader som om intet er sket!! 
C: Du tager hjem og græder, det var for pinligt for dig!! 

 
                                             

5. du falder over noget julepynt, De andre griner, hvad gør du? 

 A: Du sparker til det! 
 B: Du skynder dig at sætte dig ned så ingen ser dig! 
 C: Du løber grædende væk og låser dig inde på WC’et!  

 
 

6. Du tager en andens nissegave, hvad gør du? 

A: Du beholder den! 
B: Du giver den til din lærer, fordi du ikke tør at give den selv! 
C: Du bliver ked af det og smider den ud som om ingenting er sket!  
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Havde du flest: 

 

A: Du er den seje iskolde type som kan modstå alt.  

 

B: Du er den type, som siger at du er ligeglad men bliver alligevel påvirket af det. 

 

C: Du er en totalt nederen type. Du burde være sammen med nogle som er lidt sejere, men 

selvfølgelig kan du blive det med lidt mere selvtillid.  

  

Du skal ikke tage det seriøst, det er bare for sjovt og lidt sort/jule humor  

 

 

Louise’s & Cæcilie’s juleønsker 
 

 Hårpynt 

 Neglelak 

 Plastik øreringe 

 Sims 3 Pets 

 Badminton sko (Louise str. 37 & Cæcilie str. 38) 

 Sportstøj  

 Badminton ketsjer 

 Ipod 

 Tyggegummi 

 Ipad 2 

 3D fjernsyn mindst 50 tommer 

 Popcorn maskine 

 Softice maskine 

 To biografsæder til vores hjemmebio 

 Guldhalskæde med diamantvedhæng 

 Sølvøreringe med blå safir 

 En hund (helst husky)  

 Et lynkursus i kinesisk 

 Krydstogt for 2 verden rundt 

 Cowboy, indianer og hest The Movie på dvd 

 En luksus sportsyacht  

 2 vandscootere  

 Penthouse lejlighed på Manhatten, en i Dubai og en i Japan 

 Sommerhus på Australiens østkyst 

 Personligt skisportssted i Vancouver  

 Egen tv-serie på egen tv kanal 

 Tegnefilm med os i hovedrollerne på Disney Channel 

 Tyggegummi 

 Fri fra skole resten af livet 
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 En grissefarm for albinogrise med hjerter på halerne 

 Et møde med Peter Plys (og grisling) (og tigerdyr) (og æsel) (og Ninkaninus) (og 

kængubarnet) (og Kængu) (og Haffelaffen) 

 Tyggegummi 

 En selvbiografi af Naser Khader (og Cæcilie vil ha en af Obama Bin Laden) 

 En ekstra fod til at sidde i panden (så kan man svømme hurtigere) 

 Rihanna indgraveret på vores højre fortand (Louise vil ha på venstre) 

 Og allerhelst vil vi ha ÆBLESKIVER! 

 

 

Cæcilie og Louise må jo nok vente mindst et år, med at få opfyldt deres julegaveønsker. Men 7. 

klasse kan skam også andet end at julequizze og lave ønsketænkning – se blot her, hvor fint de 

hjælper 1. klasse med at lave trivselstest på computerne! 
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Tetris overtager klassen! 
Af Maria Lauritsen, Frederik Killerich, Mikkel Lindgreen, Tobias Gamrath og Magnus Birkebo  

 

Spillet hedder Tetris Battle. Det er et fænomen, som folk i alle aldre er grebet af. Det 

er et ret enkelt spil, der er opstået for længe siden,  men grafikken har ændret sig en 

del gennem tiden. Det gælder om at komme i højeste rank. Den højeste rank er 99. Vi 

har to i vores klasse, der er i rank 99: Mikkel og Kim.  

Tetris hittede i foråret 2011, og det er stadig meget populært. De fleste spiller det, og 

mange spiller det også i frikvartererne, hvis de har computer med. Der er endda nogle 

helt nede i fjerde klasse, som spiller det. Det har overtaget flere klasser og er helt 

normalt at snakke om, når man har fri eller går ud i frikvartererne.       

 

 

 
 

  

Det fulde navn 

er Tetris Battle! 

 

Det spilles på 

facebook.com 

 

Det dominerer 

mange klasser 

 

Tetris fakta: 
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Fra 2002-2012 
Af Sofie og Frederikke 

 

Det startede i forskoleklassen. En af drengene ville se vores lærer Jeanettes bryster, så selvfølgelig 

skulle han da spørge hende. Der var også en af pigerne, der skulle på toilettet, imens vi havde time. 

Det endte med at vi alle var stille og kunne høre hende sidde ude på toilettet og synge. 

I 1. klasse kom der en lille, rødhåret dreng, gemt bag sin mor ind i klassen. Han var den mest 

generte dreng, og hans navn var Christian. Men det gjorde et godt indtryk på Amanda. I 2. Klasse 

startede hendes besættelse af Christian, som varede indtil 4. Klasse.   

I 3. klasse havde vi en bamsebod til bazaren.  Det endte ud i, at Mark gik rundt i 

bamsekostume, og Ida gik rundt i kyllingekostume. 

I 4. klasse var vi på Bornholm. Det var en tur fyldt med tyggegummi, lange sokker, ture og 

godt humør. 

I 5. klasse gik vi Lucia. Vi mødte mange glade ansigter på plejehjemmene, som virkelig 

værdsatte, at vi var der. Det var en sjov oplevelse, og vi er alle sammen helt sikre på, at hvis vi 

skulle gå igen, så ville det IKKE være de samme ”brude”, som gik igen! 

I 6. klasse var vi på skitur i Østrig. Der var mange sjove episoder. Vi kan nævne nogle af 

dem. Der var Rikke, som tabte varm spaghetti ned i Kajs skød. Sofie der brækkede storetåen. Ikke 

da vi var ude og stå på ski, men på hotellet ved at lave en vejrmølle ind i væggen. Frederikke der 

knaldede hovedet ind i hjørnet af skabet og fik den vildeste Anders And bule. Cecilia der brækkede 

håndledet.  Dog på ski denne gang.  

I 7. klasse fik vi den sjoveste og mest irriterende dreng ind i klassen. Det gav mange 

drengeproblemer, men han gik ud igen efter 2-3 måneder og efterfølgende, har det givet os mange 

sjove tanker og minder. Vi var også i Zoologisk have. Eller nogle af os ville godt med. Nogle af 

drengene valgte nemlig at køre videre med toget, selvom vi andre var stået af.  

I 8. klasse havde vi tre forskellige klasselærere på forskellige tidspunkter. Vi var på skattejagt 

i indre København. Vi var på Jensens Bøfhus, hvor vi alle spiste os tykke i is og i biografen.  

Indtil videre i 9. har vi været i Tjekkiet., hvor vi først boede i Mala Skala og bagefter i Prag.  

Vi mødte vores guide, som sagde dette: ”My name is Katarina but you can call me Britney!” Og 

hvorfor vi kunne kalde hende Britney var et mysterium for os! Første dag fik vi af vide, at vi skulle 

en ”lille” tur ned i byen. Det endte med at vi vadede rundt i øs regnvejr på et bjerg. De andre dage 

klatrede, shoppede, sejlede, rappellede og gik vi. (Det var verdens bedste tur!).  

Vores tid her på HP vil aldrig blive glemt. 

 

Tjekkiet med klassen 
Af Cecilia, Vibe og Sabrina 

 

Efter sommerferien, var vi så heldige at komme på en lille ekstra ferie. Vi skulle på studietur til 

Tjekkiet. Som sædvanligt, når man skal flyve, skal man rigtig tidligt op. Vi skulle derfor mødes i 

lufthavnen klokken 6:45. Veludhvilet, selvom vi ikke lige ved, hvordan det skulle lade sig gøre. 

Efter flyveturen, skulle vi sidde i en gammel, beskidt og ulækker bus i to lange timer. Da vi kom til 

hotellet, pakkede vi lidt ud, og så skulle vi derefter ud og gå en LILLE tur! Vi havde fået af vide, at 

vi bare skulle gå lidt rundt i området. Efter en times regnvejr, var vi godt i gang med vores 

bjergbestigning. Der var mudder overalt, glat og fugtigt. Alle var udmattede og ville bare gerne 

hjem. 

På det første hotel, fik vi oplevet lidt af hvert: Vi fik gået en hel del. Vi kørte på mountainbikes, 

rappellede, klatrede og prøvede at rafte på søen. Det var meget sjovt, men også rigtig udfordrende.  
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Så havde vi to dage i Prag. På den første dag, fik vi set et ur og havde masser af tid til at shoppe.  

Den anden dag i Prag, skulle vi se et vagtskifte oppe på en borg. Da vi havde nået Karlsbroen, inden 

borgen, begyndte det at styrte ned! Alle søgte tilflugt inde i en lille kirke tæt på. De mange 

mennesker, fik pludselig travlt med at købe paraplyer i de mange souvenirbutikker.   

Vi blev hurtigt færdige, da vagtskiftet ikke tog særlig lang tid, og bagefter stod den igen på 

shopping. Denne gang, tog mange hen på Det Gule Marked, et sted hvor alt næsten ikke kostede 

noget. 

Altså, 2 dage hvor vi næsten ikke lavede andet end at shoppe. På hele turen, var vi blevet holdt med 

selskab fra en anden skole. Det var en klasse fra Nørrebro, som syntes de skulle bruge alle nætterne 

på, at holde os vågne.  

Det var alt i alt en rigtig god tur, med mange minder med klassen, som man ikke glemmer så 

hurtigt. 

 
Verdensholdet  
Af Christina Lembke og Samya Hussain   
 

Onsdag den 7/9 var 9. klasse på besøg til Herlev 

Gymnasium, hvor vi skulle høre et foredrag af 

Rasmus Sinding Jensen, som er en gammel elev på 

skolen. Rasmus besøger forskellige skoler, 

gymnasier og skoler for at fortælle om sin 10-

måneders jordomrejse med DGI’s verdenshold, 

hvor han blandt andet besøgte Portugal, Brasilien, 
Uruguay, Argentina. 
Foredraget tog 1½ time, hvor Rasmus viste billeder 

og video-klip.  
Verdensholdet 2005-06 besøgte 16 lande og rejste 
over 110.000 km. Turnéen varede over 10 
måneder og besøgte alle kontinenter undtagen det 
australske kontinent.  
De lavede over 150 opvisninger og lige så mange 
workshops. Holdet bestod af 14 piger og 14 
drenge, 2 trænere og en rejseleder. Dette hold var 
det 6 i rækken af Verdenshold, som i udlandet 
kaldes National Danish Performance Team. 
Vi hørte om hvordan det er at rejse i 10 måneder 
med en kuffert på 20 kg, bo i telt på savannen i 
Afrika og lave workshops for gadebørn i Brasilien.  
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I stødet! 
Af Morten Randrup Christensen 

Kløverbladet tager i dette og de kommende udgaver pulsen på bladets annoncører. Vi lægger ud 

med Herlev Elektrikeren, der har været en trofast støtte for bladet i en årerække. 

Regnen siler ned, da Kløverbladets udsendte på en af årets første dage tager turen til Herlev 

Hovedgade 111 for at besøge Søren Vincentz. 

Der står ”Herlev Elektrikeren” på butiksfacaden af det firma, som Søren har været indehaver af de 

sidste 17 år. Det lille salgslokale er, udover et rigt udvalg af lamper og diverse el-artikler, stuvende 

fuldt af spændende brugskunst.  

Kunst og design 
–Der er mange fine sager, konstaterer jeg, mens 

jeg lader blikket vandre mellem sorte 

keramikfigurer og smarte designerting.  

–Her plejede at være meget mere, men vi har lige 

ryddet ud, oplyser Anja, den unge pige, der står 

bag disken og tager imod mig. Jeg nikker 

forstående, mens jeg med computertaske i 

hånden og kamera om halsen, lettere nervøs 

kanter mig forbi en hylde med skrøbelige 

keramikfigurer og en kostbar designelampe. 

 

 

 

 
 

Der er uden tvivl gode muligheder for at 

finde spændende ting hos Herlev 

Elektrikeren, som man ikke umiddelbart 

forventer at kunne købe hos sin lokale 

elektriker!   

 

 

 

 

 

Strøm tilbage fra anden Verdenskrig 

Inde fra baglokalet trænger Søren Vintcentz stemme klart og tydeligt igennem. Han sparer ikke på 

stemmebåndet, for når der ikke lige er en kunde i telefonrøret, er der som regel nogle opgaver eller 

andet, der skal vendes med en af medarbejdere.  

Søren byder mig varmt velkommen og fører mig med op af en smal vindeltrappe til firmaets 

tekøkken.  

–Min fader, Normann Håkon Vincentz grundlagde firmaet i 1944, fortæller Søren, mens han stolt 

fremviser faderens indrammede næringsbrev dateret 31. juli 1944. Det havde kostet Normann 52 kr. 

at få næringsbrevet - 40 kr. for brevet + to stempler á seks kroner dengang under anden verdenskrig.  

Han havde lejet lokaler i en lille hvid gård, der lå på Herlev Bygade nr. 37, præcis der hvor Herlev 
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Bladet har til huse nu. Gårdejeren holdt svin i den ene del af gården, mens Normann drev sit 

elektrikerfirma på resten af gården.  

Nye lokaler 

Senere flyttede familien til Vindebyvej 6 – det røde 

murstenshus ved rådhusets bagindgang, hvor firmaet 

også havde adresse i en kortere periode.  

Da den røde boligblok på Herlev Hovedgade stod 

færdigt i 1951 flyttede firmaet hertil. Således kunne 

Søren både fejre firmaets 60 års jubilæum i disse 

lokaler og sin egen 60 års fødselsdag i 2011.  

Herlevs vilde dyr og dovne hunde 

Familien blev boende på Vindebyvej, hvorfra Søren 

har masser af minder om sin opvækst. 

-Jeg kan huske, at der gik en kæmpe hund frit rundt i byen. Den hed Jean og bed Gud og hver 

mand, så man skyndte sig ind i en opgang og gemte sig, når man så den, erindrer Søren. Og vi 

boede så tæt på min skole, Herlev Skole, at jeg først løb af sted hjemmefra, når klokken ringede, 

fortsætter han. Og selvom skoleporten blev smækket i, når klokkens kimen lød, stoppede det ikke 

Søren. Han kravlede behændigt over skolemuren udenfor lærernes sysvidde, og nåede med til første 

time til tiden hver gang!  

Livet må videre 

Fortællerglæden er stor og stemmebåndet velsmurt. Man fornemmer, at Søren kan blive ved med at 

fortælle om sine barndomsoplevelser i timevis! Og det er da også ganske interessant at lytte til. Men 

livet må videre.  

Og det måtte firmaet også da Normann døde i 1972, mens Søren var inde og springe soldat. Sørens 

mor og overmontør Jensen, der nåede at være en del af Herlev Elektrikeren i 48 år, kørte firmaet 

videre. Søren havde været i praktik som slagter, snedker og tømrer, men et eller andet sted havde 

det hele tiden været meningen, at han skulle være elektriker. Så efter soldatertiden gik Søren i 

elektrikerlære i Lundtofte til en svimlende løn á 45 kroner om ugen. Halvdelen af pengene blev sat i 

banken hos hans livs udkårne, Gitte, og resten af pengene blev brugt til fest og farver. Inden han tog 

sin el-installatør eksamen, var han tilbage hos Herlev Elektrikeren, og i 1995 købte han firmaet, da 

hans mor trak sig tilbage.  

Tid til fritid 

Søren efterlader et indtryk af at være både yderst 

kompetent og hårdtarbejdende i sin dagligdag. Men 

heller ikke i fritiden ligger han på den lade side.  

-Golf, fodbold, sommerhuset og Gitte er mine store 

fritidsinteresser, fortæller Søren.  

Han byggede selv deres sommerhus i Ellinge Lyng. -

Og jeg bygger hele tiden om på det, når vi er der, 

tilføjer han og remser nogle af de ting han har lave 

op. Bl.a. nyt badeværelse med Sauna, hængetoilet, 

nye klinker, ny ovn, gulvarme, varmepumpe, 

energivinduer og en træterasse på 150 kvadratmeter. Men det meget fritidsarbejde endte med at 

blive for meget for Gitte. Så nu holder parret ikke ferie i sommerhuset længere, men nyder i stedet 

fritiden på populære feriesteder. -Næste gang skal vi til Fuerteventura og spille golf i varmen, 

fortæller Søren. Og da Søren regner med at gå på pension inden for de næste fem år, er det nok 

ingen dårlig ide at komme i træning med at nyde livet. –Men jeg kan ikke sidde helt stille, så jeg 

bliver nok nødt til at få mig et lille bijob til den tid, slutter Søren.  

Søren i selskab med en af Herlev Elektrikerens 

12 fastansatte medarbejdere - hustruen Gitte 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


