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Her ca. en måneds tid inde i det nye år, byder jeg alle elever, forældre og ansatte velkommen tilbage til et 

nyt spændende kalenderår med ønsket om, at I alle får et dejligt, lyst og positivt 2013. 

I skrivende stund er vi alle atter i fuld gang, og der arbejdes, med tungen lige i munden, seriøst og målrettet i 

de forskellige klasser med at dygtiggøre sig. 

Som dette nummer af Kløverbladet viser, er der dog også i klasserne tid til andet end det strengt faglige, og 

det er en fornøjelse at kigge bladet igennem og konstatere, at skolen summer af livsglade, energiske børn og 

unge mennesker, der lærer – men også lever og oplever i rigt mål. 

Jeg kan i mit stille sind ikke andet end imponeres over den livsglæde og det engagement, der lægges for 

dagen i denne børne- og ungdomsverden; inspireret, vejledt og styret af skolens dygtige personale. 

På det helt konkrete plan har jeg på Forældreforeningens vegne lige for nylig offentliggjort resultatet af 

november/december måneds salg af Juleskrabekalendere. 

Salget blev, som bekendt, foretaget af skolens elever i deres fritid, og der blev omsat for ca. 47.000 kroner, 

hvilket er dybt imponerende! 

Jeg synes, at elevernes indsats også på dette område vidner om det før omtalte store engagement, og jeg vil 

gerne på Forældreforeningens- og Skolens vegne sige samtlige elever tak for den meget flotte indsats. 

Målet for vores arbejde på Herlev Privatskole er at uddanne og danne hver enkelt elev ud fra det enkelte 

barns individualitet, baggrund og ståsted. 

Dette arbejde, som aldrig afsluttes og konstant videreudvikles, er i fuld gang; og hver dag kan jeg iagttage, 

at vi er godt på vej, og at børn i år 2013 uforandret er en kæmpe fornøjelse at være sammen med. 

Godt nytår! 

 

Per Simonsen 

Skoleleder                                                                                                                              
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Til forskoleklassen august 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 er 

alt optaget. 

Optagelse på venteliste kan finde sted. 

Indskrivning til forskoleklassen august 2019 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 

www.herlevprivatskole.dk 

mailto:Herlev.privatskole.163009@skolekom.dk
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I Forskolen arbejder vi meget med begrebet ”venskab”. 

Vi taler om, hvorfor det er vigtigt at have gode venner, hvordan man er en god ven, og hvad man 

skal gøre, hvis man bliver uvenner -for det sker jo også en gang imellem. 

 

I år har vi brugt ”konflikttrappen”, 

som er et godt redskab for børnene 

til at blive gode venner igen. 

I kan se konflikttrappen her i 

Forskolens indslag. 

 

Konflikttrappen giver børnene et 

godt billede af, hvor de befinder sig 

henne i konflikten, samt at det er 

vigtigt at gå ned ad trappen i stedet 

for op ad trappen! 

 

I kan også læse, hvad børnene har 

skrevet om at være venner og hvad 

venskab betyder for dem. 

 

 



FORSKOLEN  KLØVERBLADET 

 

5 
 

 



FORSKOLEN  KLØVERBLADET 

 

6 
 

 



FORSKOLEN  KLØVERBLADET 

 

7 
 

 



1. klasse  KLØVERBLADET 

 

8 
 

 

Vi i 1. klasse er i gang med at genopfriske reglerne i klassen – da der i december måned har været 

mange drillenisser på spil. Lige inden juleferien snakkede vi meget om julen og hvordan den skulle 

fejres i de forskellige hjem. De fleste skulle være sammen med deres bedsteforældre, forældre og 

søskende, hvor der var store flotte juletræer. Vi snakkede om vores ”ønske jul” – hvis vi selv kunne 

bestemme, så skulle julen fejres på følgende måde: 

 

Hele familien og venner samles om bordet og spiser gås, kylling, and, flæskesteg, brune kartofler 

med sovs og masser af ris a la mande. Når vi har spist, så er det tid til at danse om juletræet og 

synge en masse julesange. Når vi er trætte af at synge, så skal gaverne deles ud og åbnes. Vi har nu 

fået alle de gaver vi ønskede os, så får vi lidt tid til at lege med gaverne, spise lidt slik og se 

fjernsyn. Vi kan nu gå trætte, mætte og tilfredse i seng og drømme rigtig gode drømme. 

 

Alle ønskes en glædelig bagjul og et godt nytår. 

 

Mange hilsner fra 1. klasse 
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Da trolden blev gift 
Der var engang en fe. Hun 

var ude at flyve en tur. Lige 

pludselig hørte hun en trold, 

der græd. Det var mærkeligt, 

syntes hun.  

 Hun gik tættere 

på, og dér sad den trold, der 

græd. ”Hvad græder du for?” 

spurgte hun. ”Jeg har ikke en 

kone”, sagde trolden. 

”Hvorfor har du ikke en 

kone?” spurgte feen. ”Ingen 

vil have mig”, svarede 

trolden. ”Jeg kan hjælpe dig”, 

sagde feen. ”Vil du?” sagde 

trolden glad. ”Ja da, 

selvfølgelig vil jeg det! 

Kom!” sagde feen. ”TAK!” 

sagde trolden.  

 ”Hov, hende der 

er sød!” sagde trolden efter et 

stykke tid. ”Ja, kom! Vi går 

over og spørger”, sagde feen.  

 ”Skal vi være 

kærester”, spurgte trolden 

troldepigen. ”Ja”, svarede 

troldepigen. ”Okay, hvornår 

skal vi giftes?” spurgte 

trolden. ”Nu da!” svarede 

troldepigen. ”Godt, kom. Nu går vi af sted”, sagde trolden glad. ”Ja!” sagde troldepigen. 

 

Og sådan gik det til, at trolden blev gift. 

 

Af Claudia 

Da feen mødte trolden 
Der var en gang en sød tynd lille fe med en grøn kjole på som hun syntes var rigtig pæn. Da hun fløj 

ud i den store grønne men mørke skov, der så hun en stor grim trold med blå bukser på og da hun 

fik øje på den store grimme trold blev hun så bange at hun gav et stort hyl fra sig. Den fæle store 

grimme trold sagde til den søde lille fe, skrub ud af min store skov din dumme lille fe. Du er ikke 

rar din dumme grimme trold vrissede den søde lille fe. Så fløj hun så hurtigt hun kunne hjem til sin 

søde mor. Da hun kom hjem sagde hun til sin mor, at hun havde mødt en stor grim trold ude i den 

store skov. Så sagde hendes mor til hende, jeg har jo sagt, at du ikke må flyve ud i den store mørke 

skov for det kan jo være meget farligt i den store skov for der kan man jo møde den store grimme 

onde trold. Den søde lille fe lovede sin mor at hun aldrig mere ville flyve ud i den store skov igen. 

Af Sophia  
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Trolden og Feen 
Jeg var engang en tur i skoven så kom der en fe flyvende. Den sagde. Hjælp mig. Trolden er efter 

mig. Flyv sagde jeg. Trolden kommer. Flyv. Jeg stopper ham. Hej trold. Hej sagde trolden. Så du 

feen. Ja den fløj den vej, og så pegede jeg den modsatte vej. Tak sagde trolden. Ha ha ha. Jeg snød 

ham. Så løb han den modsatte vej. Feen kom tilbage til mig og så sagde jeg til feen. Trolden er væk 

og så fik jeg 3 gratis ønsker. Jeg ønskede at komme til USA. Jeg ønskede at blive den bedste til 

basket og at min mor, lillesøster og far bliver 100 år. 

Af Karoline  

 

Trolderumleknold 
Det var engang en trold og en fe. Trolden hed Trolderumleknold og feen hed Felisa. Felisa var god 

men ingen vidste om trolden var god eller ond her i Drømmeland. Nogen gange gjorde trolden gode 

ting andre gange knapt så gode ting. Trolden havde meget store fødder og han havde en meget rund 

mave og han var brunhåret. Når han grinede lød det sådan ho ho hæ hæ host. Når han gjorde gode 

gerninger lød stemmen rar og når han gjorde ikke så gode ting lød stemmen knapt så sød. Felisa 

havde lyst hår var tilpas i vægten og lige tilpas i højden. Hun havde en lille næse og hun havde blå 

øjne og hun havde kjoler i mange forskellige farver. Men trolden har gjort en god gerning sammen 

med Felisa.  Nu vil jeg fortælle historien om hvad der skete en dag hvor trolden hjalp Felisa. Det 

var en dejlig klar sommerdag. Feerne og alferne legede. Troldene var netop gode i dag. Troldene 

hjalp feerne med deres drager, hvis de sad fast i et træ og plukkede dejlige saftige æbler til feerne. 

Men så skete der noget en ond stemme lød. He he. Det var heksen. Hun ødelagde hele skoven med 

en stor brand og både trolde og feer og dyr måtte flygte så hurtigt de kunne. Feernes dronning og 

alfernes konge og troldenes hersker sagde Felisa og Trolderumleknold tag hen og fang den farlige 

heks. Bring hende ud til den unge prins Abadai. Prins Abadai var en dejlig ung prins som gerne 

ville hjælpe til at få det hele normalt igen. Trolderumleknold hjalp Felisa på vej til prinsen. Da der 

var en stor sten tog han den væk. Da der var en snæver hule tryllede Felisa den større så han kunne 

komme ind. Alfen Daniel slukkede de små ildknaster på vejen. Endelig fik de fat i den grumme 

heks og de så at de at hun var meget værre end de forestillede sig hende. Heksen havde rynker 

overalt. Hendes øjne var helt sorte. Hendes hår var gråt og faldt af et par gange. Så fik de fat i den 

modige prins der slukkede den voldsomme brand.  Skoven blev normal igen og heksen blev god. 

Alle troldene lærte at lade være med at gøre dårlige ting. 

Af Clara 

Pigen der blev væk 
Der var engang en pige der gik en tur i skoven. Pludselig hører hun en lyd, og hun bliver meget 

bange. Men lige pludselig kommer der en trold. Hun bliver endnu mere bange. Hun bliver så bange, 

at hun begynder at skrige. Det hører trolden og går hen til pigen. Han tager pigen med hjem til sin 

troldefamilie. Pigen synes trolden ser mærkelig ud. Han har lidt langt hår og gule tænder og 

kæmpestore fødder. Hun når lige at se troldefamilien inden der kommer en masse mennesker. Da 

troldene så dem måtte de hurtigt væk. Alle menneskene så pigen. De fandt hendes mor og far der 

sad og græd fordi hun var væk. De blev meget glade da de så hende igen og så var alle glade. 

Af Freja 
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Sommerferien 
Sommerferiedagene gik bl.a med småture ud-af-huset. Og i år var vi heldige med at solen viste sig 

fra sin bedste side, de dage vi havde vandkampe. Mange af børnene havde monster-mega waterguns 

med. Alle drønede rundt på græsset med waterguns og spande… Et badebassin blev brugt til vand-

depot. Pludselig gik der et brøl gennem lydmuren. Alle børnene havde rottet sig sammen mod Nina 

og jagtede hende 

overalt på hele 

græsset. Nina måtte 

til sidst overgive sig, 

og ikke en eneste 

tør plet var at finde 

på Nina… Sjovt 

var det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ferien nåede vi også at få lavet vores egen ”Børnenes rekorder” tavle. Vi dystede bl.a i – At stable 

mælkekasser (Oscar 3 kl.) – Hvor mange børn kan der være i et træ? (20 børn) – Hvor mange børn 

kan der være på et håndklæde? (22 børn) – Hvor mange ord kan man lave ud af ”Herlev 

Privatskole”? (Kian 100 ord) og mange mange flere. Selve tavlen hænger bag indgangsdøren. 
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I august startede 

de nye 

forskolebørn. De 

havde deres eget 

lille ”program” i 

den første uge: 

Fælleslege, 

navnelege, snitte 

snobrødspinde, 

bål og sluttede af 

med den store 

skattejagt. Og så 

var de klar til 

skolestart… 

 

 

 

 

 

 

 
Halloween 
Igen i år var det 3 kl. 

som havde arrangeret 

halloween festen i 

SFO’en. Næsten alle 

børn var udklædt til 

alverdens vampyrer, 

døden, monstre, 

isdronninger mm. I 

selve SFO’en var der 

fest-buffet med Iransk 

nudelsuppe, afklippede 

vampyr-negle, 

edderkop-muffins og 

noget monsterslik i 

skålene. I salen var der 

mørke-stikbold med 

røgkanon og skjulte 

fælder. Flere af børnene 

blev taget til fange i den 

lumske hule og blev 

først frigivet når 3 børn 

var blevet skudt. Ude i 

skoven herskede 
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troldene. Også her blev mange børn taget til fange i bål-grotten. De måtte igennem flere hårde 

prøver/”lidelser” før de igen var fri og kunne slippe ud af skoven. Endnu en skøn dag i vampyrens 

tegn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til forældreforeningen 
En dag i løbet af efteråret kom 

forældreforeningen forbi med 2 

nye spil til vores wii. Vi fik det 

nye FIFA 13 og Just dance 4. 

FIFA 13 kom op på smart-boardet 

med det samme, og straks spredte 

der sig en stadion stemning i 

rummet. Der bliver spillet mange 

gode kampe i en god stadion 

atmosfære. 

Just dance var i starten booket 

mest af pigerne. Efter få runder 

var der dog gang i mange af 

drengenes ben og arme, mest bag 

de optrædende piger. Og som 

Emma og Kian 3 kl. siger: SÅ 

KOM HER OG VRIK MED 

NUMSEN…  ” Du lærer det hurtigt. Det er god træning og du bruger megen energi. TAK TIL 

FORÆLDREFORENINGEN. 
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Næsten jul 
I år var julebasaren i salen så at der var mere 

plads til at man kunne gå rundt og nyde den 

flotte opsætning samt børnenes flotte 

”julegaver”.  Kl. 17 kom 1 kl. luciaoptoget. 

De sang lucia sangen hele vejen fra SFOen op 

til salen. Der var violin solo og koret sluttede 

med en børne gospel udgave af ”Et barn er 

født i Bethlehem”. Ikke et øje var tørt.  Lige 

som sidste år blev alt udsolgt og vi 

fik  

 

 

 

et stort flot overskud på 6.000 kr.  som skal 

omsættes til noget wii-udstyr og nok en børne-

event til foråret.  
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 – de har måske været for travlt optaget af at spille Wee??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-eller måske med at stå i julebasar 
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Anne 

Jeg skriver om Anne, fordi hun er sådan, som en klasselærer skal være. Hun er sjov, sød og er god til at lære 

os ting. Når der er problemer, tager hun hånd om det med det samme.  

Hun smiler hele dagen lang. Os, 4. klasse har Anne i 9 timer. 

Hun underviser os i dansk og kristendom.  

Hun er sjov, fordi hun griner og smiler og siger sjove ting til os. 

Hun tager ting alvorligt. Vi skal skrive en julehistorie. 

 
Nanna B.  

 

 

En ny lærer i klassen 
Da vi fik Anne i 4. klasse, kom der nogle andre regler, end da vi havde 

Maria. Vi laver bl.a. pakkekalender på en anden måde. Vi savner 

selvfølgelig Maria, men det er super hyggeligt at have Anne. Anne har en 

god humor, mens Marias humor var lidt tør :-) 

Vi glæder os til at skulle på hyttetur med Anne, nu når vi skal til Odense. 

Det var sjovt til juleklippedag, vi havde Tobias og Anne. Anne havde sin 

søn Mads med, som var super sød. 

Vi kommer mere i Data, end da vi havde Maria, det er vi meget glade for. 

Vi har skrevet en julehistorie sammen to og to. Det var Anne der trak lod, 

om hvem der skulle være sammen med hvem. Vi har hørt en historie der 

hed ”Den lille julegris”, som var god. 

Anne giver os meget mere frilæsning, og det er rigtig godt. Vi er begyndt, at få en læsekontrakt, hvor Anne 

justerer, hvor meget vi skal læse inden jul. Nogen får 500 sider og andre får 6000. 

Når vi har dansk, får vi meget for i ”Ny skriftelig” for 4. og Fandango. Anne er god til at forklare tingene, 

når man ikke forstår det. Kristendom er blevet til klassens tid, lige foreløbigt, hvor vi snakker om, hvordan 

vi har det i klassen. 

   
Frikvarterer 
 

I frikvartererne leger/spiller vi f.eks. dåseskjul, vinke, tærte, basketball og fodbold. 

Vi leger meget godt sammen. Men somme tider er der lidt småskænderier, men det plejer altid 

at løse sig.  

 

I de fleste frikvarterer leger vi vinke, og hvis ikke… er det dåseskjul. 

Det er kun nogle gange, at vi spiller basketball. Andre gange fodbold.  

 

Men vi hygger os og har det sjovt i frikvartererne. 

 

Alexander og Michael 
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Idrætsdag 
Om morgnen klokken 9.00 drog vi af sted til Herlev stadion. Vi skulle dyste imod Barfod, Kaptajn Jonsens 

skole, Den lille skole, Billumsskolen og Gladsaxe privatskole i rundbold, fodbold, længdespring, 

højdespring, 60 meter løb, 400 meter løb, kuglestød og boldkast. Pigerne mod pigerne og 

drengene mod drengene, undtagen i rundbold og fodbold, der måtte man godt 

blande hold. De andre skoler havde blandet hold, undtagen os. Når man 

havde løbet, sprunget, kastet og stødt, fandt man ud af hvem der 

havde været bedst og dårligst. Fra vores klasse vandt Peter i 

højdespring, Markus vandt i kuglestød, Laura kom på anden i 400 

meter løb, Nikolai kom på anden plads i boldkast, Magnus kom på 

tredje plads i 60 meter løb og Esther kom på tredje plads i længdespring. 

Da vi alle var kommet igennem vores aktivitet, fik vi uddelt klasse pokaler. 

3. klasse, 4. klasse og 6. klasse vandt klasse pokaler, og 5. klasse kom på en 

anden plads. Vi fik skolepokalen. På vejen hjem sang vi ”guldet kom hjem til 

HP igen”. Traditionen er, at når vi har vundet skolepokalen, skal vi liste op til 

Per Simonsen og råbe ”hvem var det der vandt i dag?”, men han var der ikke. 

Vi rendte rundt og ledte efter ham, men han var pist væk.  

 

Af Esther, Laura og Mathilde K. 

 

Jul i 4. klasse 
Når det er jul i 4. klasse, trækker vi hver dag en gave og åbner kalenderen. Fredagen d. 31. november er der 

juleklippedag. Vi klipper og klister og spiser pebernødder. Når vi synger morgensang kommer julemanden 

og nissemor, og leger lege med os og synger, og når vi har leget legen, så får dem på første pladsen en pose 

slik, dem på anden pladsen 2 poser slik og dem på tredje pladsen 3 poser slik. Efter det går vi ned i klassen, 

og klipper videre. Første klasse pynter juletræet, som står i salen. Hver advent er det den største og den 

mindste af eleverne på skolen, der skal tænde et lys fra adventskransen. 

 

Af Caroline, Matilde A. og Nanna T. 

 

 

Klippeklisterdag 
Klippeklisterdag er en sjov dag, hvor man skal pynte op til jul, på hele skolen. Når vi går op til morgensang, 

plejer den yngste fra Forskoleklassen og den ældste fra 9. klasse at hjælpe hinanden med at tænde det første 

lys i adventskransen. Når det er gjort går alle klasserne ned i deres klasse og begynder at pynte op. Ude på 

vores dør blev der lavet et juletræ med øjne og mund 

og en masse jule pynt. På døren blev også lavet en 

snemand med en hat og en kost og en næse. Inde i 

klassen lavede vi en guirlande med forskellige farver, 

den blev over 5 meter lang. Michael plejer at dele 

kalenderlys, julekalender og juice ud. En fra klassen 

lavede en juledekoration med kalenderlyset i. 

Da de 4 timer var gået (det er vores skoletid), spiste 

vi frokost, og så kunne vi gå hjem. 

Klippeklisterdagen er altid en dejlig dag. 

 

Lavet af Nikoline, Viola og Maria-Louise  
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Klassen  
Vi syntes at det er sjovt at gå i klassen. I klassen er vi 24 elever. Vi er 13 piger og 11 drenge. Vores lærer 

heder Anne. Vi holder juleklippedag en gang om året. Hver dag i december, trækker vi en gave, som vi har 

fået af vores nisseven. Man kan få en masse forskellige ting, og man købe op til 50 kr. 
Om mandagen har vi engelsk, historie, x2 dansk vi slutter af med matematik, og til dem der vil have deres 

lektier overstået har vi en lektieklub. Om tirsdagen har vi først matematik, natur teknik, 2x dansk, 

kristendom, og til sidst svømning. Om onsdagen har pigerne idræt. og så har vi alle historie, engelsk, 

matematik, sang og til sidst er der lektie klub. Om torsdagen har vi natur teknik, dansk, engelsk, 2x dansk og 

så har drengene idræt. Om fredagen har vi 2x dansk,  2x matematik , 2x håndarbejde. Vi har masser af bøger 

i klassen en god en der er der hedder ”kold blod”. 

 

Motionsdag 

 
Vi startede med at synge morgensang. Da vi havde gjort det, gik vi ned i klassen og gjorde klar til at løbe og 

gå. Man skulle mindst løbe 5 km. i 4. klasse. Dem der løb længst løb 7½ km. Bagefter var der 

orienteringsløb hvor man skulle finde poster. Så fik vi en juice, vi spiste frokost nede i klassen, og vi legede 

også lidt. Dagen var slut kl. 13.  

 

Lavet af Peter, Simon, Philip, Markus og Nikolai  

                     

 

 

Mere fra motionsdagen 

Vi startede med at møde til normal tid. Kai varmede op, inden vi skulle ud 

og løbe. Der var en halv kilometer, ud til cirklen vi skulle løbe i. 

En runde var en kilometer, og vi skulle mindst løbe 3 runder. Nogen 

nøjedes med at løbe de 3 runder, mens andre løb 6 runder. Når man havde 

løbet en runde fik man et Hello Kitty stempel af Rikke eller Mette. 

Bagefter skulle vi løbe orienteringsløb, og vi skulle gøre det i 

rækkefølge. 

Der var en med hænder, en med et blad, et æsel, supermand med 

lagkage, en hest, en løber, en stork, en frø og en kanin. Når vi var 

færdige, fik vi et diplom. Der stod hvor mange point man havde fået. 

Bagefter måtte man tage en appelsinjuice eller en æblejuice og så skulle 

man spise sin frokost. Der kunne man drikke sin juice og så var 

motionsdagen slut.   
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1. du sjipper med en…   A: ost  B: lipgloss C: elefant 

     2. du dater en…              A: burger B: eyeliner  C: orangutang 

     3. du tager i svømmehallen med en… A: drink B: deo  C: hvalros 

     4. du følges i skole med en…  A: pomfrit B: mascara C: kænguru 

     5. du skændes med en…  A: medister B: mor  C: papegøje 

     6. du leger med en...   A: salat B: øjenskygge C: flodhest 

     7. du bygger en snemand med en...  A: roulade B: læbestift  C: and 

     8. du spiser med en...   A: cola  B: neglelak  C: bi 

     9. du spiller med en...   A: sofa B: læbepomade C: abe 

   10. du laver lektier med en...  A: yogurt B: kindrødt  C: mus 

 

Flest A’er:  

-Du er en rigtig madglad person, der kun tænker på at spise og slappe af. 

Flest B’er: 
-Du er en rigtig teenager der tænker meget på sit udseende og skændes meget med din mor. 

Flest C’er:   
-Du er en miljøvenlig dyreelskende person. Du vokser sikkert op med et hav af dyr. 

 

Af Mette, Signe og Lærke 

 

Gamer-aftenen 
Gamer-aftenen begyndte med at vi ankom til Lucas’ hjem (hos hans far).  

Han serverede et vinglas blandet med Cult Cola, Faxe Kondi Booster og Fanta Exotic. Der var intet 

vin i glassene! 

Vi gik op på Lucas’ værelse og begyndte at spille på vores egne computere, og nogle af os 

Spillede Assassin’s Creed 3 på Playstation 3 og Call Of Duty Black Ops 2 på computer. Lidt senere 

fik vi pizza og sodavand. Efter maden begyndte vi en Fifa 13 turnering, vi spillede i alt to 

turneringer. 

Første turnering vandt Lucas, og anden vandt Mads. 

Efter turneringerne var halvdelen af os blevet hentet. 

Da alle var gået hjem, skulle 4 af drenge sove der. Da de var gået i seng, 

begyndte de at snakke. 

Da det blev morgen, fik de fire drenge, (Casper, Martin, Mathias og Frederik E.) 

luksusmorgenmad. 

De fik tid til at spille Assassin’s Creed 3 på Play station, inden de blev hentet.  

Det var den bedste og første Gamer-aften. 

 

Af Mert og Casper 
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Julequiz 

Sæt ring om det rigtige svar 

 

1:  Hvad hedder bandet, der har skrevet Last Christmas? 

A: One Direction   B: Wham  C: ABBA 

 

2:  Hvad er Julemandens rigtige navn? 

A: Sankt Nicolaus   B: Sankt Jørgen   C: Sankt Hans 

 

3: Hvad drikker voksne normalt til æbleskiver? 

A: Kaffe  B: Gløgg  C: Kakao 

 

4: Hvad er der i risalamande? 

A: En hel pebernød  B: En hel valnød  C: En hel mandel 

 

5: Hvem spiller mor til Sus i Julestjerner?  

A: Shirley  B: Nabiha  C: Rihanna                                        

 

 
Rigtige svar – brug forstørrelsesglas! 

 
1: B- Wham 

2: A- Sankt Nicolaus 

3: B- Gløgg 

4: C-  En hel mandel 

5: A- Shirley 

                                                                                    

                                                                                     

 

                                               
De nye juletraditioner 

 

De nye juletraditioner er til den der går og keder sig. 

1) Åbne pakker om morgenen d. 24. og lukke dem igen. 

2) Spise risalamande, og hvis man ikke får mandlen, skal man spytte det over højre skulder. 

3) Fra nu af skal det være mor der skal klæde sig ud som julemanden (helst hvis hun er gravid). 

4) I stedet for at danse om træet, så kravle i det (både unge og gamle sjæle). 

5) Fjern det væltede brændende juletræ fra stuen, inden huset brænder ned. 

6) Hvis du har et kæledyr, så giv det nissehue på. 

7) Hvis du ikke har et kæledyr, så gør det alligevel. 

8) Hæld en masse sne ud på gulvet i stuen, og leg sneboldskamp. 

9) Lav en isskål af det resterene sne og hæld olie ned i den og en tændt tændstik. 

10) Bund 24 juleøl (også børn). 

 

Af CP og JP 
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Hvad Julen handler om! 
Af: Bernhard og Sofie R. 

Bernhard: Jeg kan godt lide at se julefjernsyn fordi det er hyggeligt. Julevaniljekranse de 

smager så godt og det betyder, at når jeg spiser dem, så er det jul, og så glæder jeg mig til 

juleaften. Juleaften er der dårlig mad på menuen jeg mener rødkål, men flæskestegen smager 

dog godt. 

Sofie R: Julen for mig betyder alt. Julen for mig handler ikke kun om gaver og sne. Julen 

handler om at man endelig er sammen med familien og spiser dejlig julemad. At man ikke kun 

åbner gaver, nej, man sidder sammen med hele familien og ser hvad de andre også åbner. 

Synger sange og går i kirker. I julen skal man gå Lucia eller se på Lucia som om det er 

engle der kommer ned fra himlen og vil fejre Jesus fødselsdag. 

 
Sneboldskamp 
Det startede med at de første snefnug faldt og det blev til en hel fodboldbane fuld af sne og det 

betyder sneboldskamp! Alle de store overtog græsset med det samme og ca. 2 elever fik sne til 

halsen. Hver gang en elev løb derned og forventede at hele skolen fulgte efter, (et ret dumt valg) 

blev han nakket. De gik efter 2 bestemte for vores klasse: Sune og Casper. De tog Sune mens han 

spillede ’’Lagkage’’ og bar ham ud på græsset. Sune og Casper blev fuldstændig nakket af syvende 

og ottende. Lucas løb hen på bakken, og lige pludselig kom ottende klasse og omringede ham. Men 

Lucas løb hen til hegnet og bag målet, uden at falde, og blive nakket. Han løb hen til de andre fra 

hans klasse, og de spurgte om det var uhyggeligt og Lucas svarede mega sejt ”Nææææh”. 

 

Undersøgelse! 
Vi har lavet en undersøgelse om hvem i bedst  kan lide fra One 

direction…    

Her er resultatet!  

Liam: 0 % Zayn: 20 % Nail: 10 % Louis: 20 %  Harry: 50 

%     

Der var i alt 40 der stemte . 

 

Vi har lige nogle hjernevridere til jer! :)  

Hvordan kan man hoppe ned fra en 10 meters trappe uden at slå sig? 

Hvordan kan man hoppe højere end et bjerg? 

To fædre og To sønner var ude at sejle , men de var kun tre, hvordan kan det lad sig gøre???  

Hvad er det der er større og lettere end Big Ben ?  

Hvilket navn på 7 bogstaver har kun 3 bogstaver??  

Hvad er det du kun kan se på billeder, mens andre kan se det i virkeligheden?? 

 

Svar: 1: hop fra det nederste trin 2: Et bjerg kan ikke hoppe 3: En søn, en far, en farfar 4: Big Bens skygge 5: Barbara 6: Dit ansigt )     

Af Ida, Frederikke B. og Sofie B.!! 
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Som tradition for femte klasse på Herlev Privatskole skal man gå Lucia på skolen, for ens forældre, 

i kirken, nogle plejehjem og i år skal femte klasse også gå på Herlev Bibliotek. Før vi er klar til at 

vise vores optog, skal vi:  

1. Øve og øve og øve og øve lidt mere øve - Pernille og Susanne laver et skema for os, så vi 

ved, hvornår vi skal øve. 

2. Så skal vi begynde at træne foran publikum, som er de mindste klasser.  

3. Vi starter stille og roligt med at gå med lys og Luciakrans. 

4. Så skal vi gå for forældrene som en ”generalprøve.” 

Vi har i skrivende stund ikke prøvet at gå foran andre end vores forældre, men det var også sjovt:-) 

Jeg skal selv være Luciabrud på Herlev Bibliotek. Mine forventninger er, at alle går ordenligt, og 

der forhåbentligt ikke går ild i mit hår. Jeg håber selv, at der ikke er nogle, der får sceneskræk.  

 
 

 

 

Nu er eleverne færdige med at gå Lucia for denne gang, og de både gik og sang smukt! Og læserne 

kan være helt rolige. Der gik ikke ild i hår, julepynt eller andet. Så stearinlysene var det eneste der 

blev brændt af (red.). 
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Bogmesse 2012 

 
 

 

  

 

 

  

I år var jeg på bogmesse d. 9. november, med min mor og min mormor. 

Det var rigtig spændende, der var en masse bøger og en masse forfattere. 

Jeg mødte blandt andet min yndlingsforfatter Camilla Wandahl. Jeg havde aldrig mødt hende før, så 

det var sjovt at se hende i virkeligheden. Hun var rigtig sød! 

Forfatterne holdt også foredrag om deres bøger. Vi hørte bl.a. Lene Kaaberbøl, der har skrevet 

”Vildheks” – serien (bestående af fire bøger). Hun fortalte om sin nyeste vildheksbog 

”blodsungen”, som hun også læste et uddrag af. Det var en lille ”appetitvækker”, så man kunne 

finde ud af, om man ville købe den. 

Vi hørte også Mette Finderup, der har skrevet ”Emmy” – serien (bestående af 8 snart 9 bøger). Hun 

fortalte om sin kommende Emmy bog, som indtil videre skulle hedde ” tredje hjul på en halvflad 

cykel”. Hun læste et lille uddrag af den, som hun havde på papir, da bogen ikke var sendt i trykken 

endnu. 

Foredragene var meget forskellige. Lene Kaaberbøl, læste rigtig godt op og fortalte ikke så meget 

om hovedpersonen (Clara), mens Mette Finderup fortalte om personerne i bøgerne: ”Emmy synes 

hendes mor er super pinlig…” og ”Emmy har en bedste veninde som hedder Kit, og de er meget 

gode venner…”. Det var mere forklarende, og detaljeret hvilket gav en anden effekt end Lene 

Kaaberbøls oplæsning, og det var sjovt at høre forskellen på de to forfatteres foredrag. 

Der var også mange andre forfattere og foredrag. Ken Follett (forfatter til bl.a. ”Jordens søjler”) var 

også kommet i dagens anledning, og der var en meget lang kø, ned til hans ”autografbord”. 

Der var også mange konkurrencer om bl.a. ipads, ebooks og bøger (selvfølgelig), og til de sliksultne 

var der skåle med bolsjer eller chokolade ved stort set hver eneste bod!(-;   

Det var super hyggeligt og en god oplevelse! Jeg fik en del bøger, og hyggede mig med min mor og 

mormor, så jeg vil helt klart anbefale alle, (også dem der ikke læser så mange bøger) at tage til 

bogmessen, når den kommer igen. 

 

Af Lena 
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Vi har spurgt nogle elever og lærere fra Herlev Privatskole omkring julen  

 
0. klasse: Julemand vs. nisser: Julemand  

1. klasse: Julegaver vs. julehygge: Julegaver 

2. klasse: Sneboldskamp vs. kælke: Kælke 

3. klasse: Ris a la mande vs. risengrød: Risengrød  

4. klasse: Julehjerte vs. guirlande: Guirlande  

5. klasse: Klejner vs. pebernødder: Pebernødder 

 

Hvad kan i bedst lide ved julen? 

- Jette, sekretær: Atmosfæren, traditionen, julehyggen, lysene, venner og familien, osv.  

- Tobias, vikar: Familiehygge.  

- Sune, 5. klasse: Gaver! 

 

Hvad ønsker du dig til jul? 

 

- Jule, 3. klasse: Gomo viskelædere 

- Nikoline, 4. klasse: En hund 

- Anne, lærer: Tøj, læderjakke, smykker, sko og rejser 

- Per Simonsen, skoleleder: Biografier.  

 

Af Cecilie, Astrid, Freja, Caroline og Sarah 

 

Random ting vi siger i klassen 

 
- Risengrød er ikke slimet! 
- Som vi kan misforstå som sidste år. 
- I prøver ikke at skrive noget om mig, vel? 
- Jeg er Elanor! 
- Jeg er Mistock! 
- Så laver du sådan nogen streger over det hele. 
- Du dyp du dyp du dyp… 
- Du skal bare fortælle lidt. 
- Kan det være sådan noget der? 
- Blå, sølv eller sort… 
- Nej, du skal ikke være Hamdis! Jeg er Hamdis! 
- Det var mig, der fik skrevet… 
- Hvis det brænder, vil jeg gerne se det. 
- Vi gider ikke, at være dem der kommer for sent. 
- Ej prøv lige at se! 
- Jeg vil gerne have små gaver. 
- Candyfloss 
- Hvad laver I? 
- Bomber på fly. 



7. klasse  KLØVERBLADET 

 

 

25 
 

 

- Hvad er det der? 
- Jeg tror, jeg laver dem en dag. 
- Jeg skal have små lyserøde hunde på. 
- Jeppe taler jysk. 
- Ej jeg troede, den var låst. 
- Skal han så interviewe dig? 
- 2 kroner i timen, tak! 
-  Lad mig lige låne den! 
- Jeg gør ikke noget! 
- Stoler du ikke på mig? 
- Niclas! Hold hende! 
- Hvor har I fundet den henne? 
- Ej! Gør hun? 
- Hallo.. Har I skrevet noget om mig? 
- Neii.. ikke min hånd. 
- Jeg er bare på Youtube. 
- Nej! Hvor er I ulækre! 
- Hvofor laver I ikke noget? 
- Jeg kræver pebernødder! 
- Gør det selv! 
- Det er lidt random, med en seng på et loft.. 
- Ras! Spil.. 

 

Af hele 7. klasse især Jeppe og Niclas 

 
Skolefodbold drenge  
Startopstillingen til dette års skolefodboldturnering: Mathias på mål. I forsvaret Morten, Maria, 

Magnus og Niclas og på midtbanen var der Adam, Rasmus, Andres S. og Oliver, og i angrebet var 

der Andres Rye og Frederik, og udskifterne var Mikkel, Jeppe og Benjamin, og træneren var 

Kenneth.  

I årets skolefodboldturnering, var der ikke ret mange af de store elever, der havde lyst til at spille. 

Det gav plads til at flere fra 7. klasse kunne være med. Der var fire drenge, Jeppe, Rasmus, Mikkel 

og Benjamin. Drengene spillede første kamp, mod Herlev Byskole. Rasmus startede inde. Han 

kæmpede godt, men blev pillet ud for Jeppe. Mikkel blev skiftet ind efter ca. 20 minutter. Det var 

lidt svært at spille mod alle de kæmpestore 9-10 klasses elever, men det var meget sjovt. Ved 

halvleg stod det 4-0 til Herlev Byskole. I halvlegen byttede Rasmus og Mathias position. Men det 

gik ikke meget bedre. Fordi kampen ende 9-1 til Herlev Byskole, og det var Frederik der scorede 

vores mål.  

Efter kampen fik Morten fairplay prisen, og Adam som går i 6. kl. fik ”kampens spiller” prisen. Det 

var en fed oplevelse, håber at komme tilbage næste år Kenneth. 

 

Af Jeppe, Rasmus og Mikkel  
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Troll Football Quiz 

 

-Hvor meget ved du om Troll Football? 

 

1. Hvor mange likes har Troll Football på Facebook? 

a) 609 496  b) 734 803  c) 805 845 

 

2. Hvilke af disse navne, er ikke navnet på en Troll Football Admin? 

a) Vaibhav  b) Samir  c) Khani 

 

3. Hvor mange billeder har vægbilleder har Troll Football, på Facebook? 

a) 7984  b) 9426  c) 13 614 

 

4. Hvornår blev Troll Football grundlagt på Facebook? 

a) 17. september 2008 b) 9. marts 2010 c) 10. februar 2012 

 

5. Hvad er den mest populære aldersgruppe for besøgende på Troll Football? 

a) 14-18  b) 18-24  c) 25+ 

 

 

Svar: 

 

 

 

 

1: B 

2: C 

3: C 

4: C 

5: B 

 

Scan kode og læse mere om grøn 

energi på Herlev Elektrikerens 

hjemmeside! 



Idrætsdag 3.-6. klase og 7.-9. klasse KLØVERBLADET 

 

27 
 

Af Morten Randrup Christensen 

Idrætsdagene, som vi hvert år afholder på Herlev Stadion for udvalgte privatskoler, udviklede sig 

nærmest katastrofalt sidste år. For det første var vejret så elendigt at 7.-9. klassernes idrætsdag 

måtte aflyses og annulleres undervejs, og hvad der var værre endnu: vi genvandt ikke trofæet for 3.-

6. klasse!  

Bedst som vi troede, at det var en fast tradition, at vores elever kom slæbende hjem med begge 

pokaler, så stod vi uden at have smagt sejrens sødme.  

Trods de dårlige resultater blev der aldrig talt om eventuel fyring af idrætslærere, og eleverne slap 

også for at blive sendt på træningslejr i Golanhøjderne. Alligevel må vi på skolen have gjort noget 

rigtigt, hvilket Kløverbladets forsidebillede er det synlige bevis på – for i år vandt begge afdelinger 

igen de præstigefyldte pokaler! 

 

Se 7.-9. klasse kæmpe for deres pokal på nedenstående fotos! 
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De har måske haft for travlt med at holde frikvarter? 
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Praktikugen 
I uge 49 var hele 9. klasse i praktik. Der var mange forskellige bud på en praktikplads – lige fra 

montør og butiksassistent til økonom og fabriksarbejder i Lagkagehuset. Det var en spændende tur 

på arbejdsmarkedet, og man fik et godt indblik i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, og hvordan det 

fungerer på en arbejdsplads. Alle kom med positiv respons, undtagen dem, der havde været på 

dyrelægeklinikker, da de syntes, at der var for lidt at lave, og de havde meget korte arbejdsdage… 

Det var jo deres egen skyld  

 

Ellers var der kun positiv respons og mange sjove oplevelser. Der var også en del, der havde fået et 

tilbud om at få et job på deres praktikplads. Sarah fra vores klasse har f.eks. fået et job i ”Pieces” i 

Ballerup Centret.  

 

Dermed kan vi sige, at alle klasser skal glæde sig til praktik, da det er en sjov oplevelse for de 

fleste. Man skal huske at sørge for at få en praktikplads i god tid – det er ikke så tit man har lyst til 

en uge i klassen under sig! 

 

Af Mikkel og Magnus B. 

 

 

 

Studietur til Barcelona 
I september 2012 var vi i Barcelona på studietur. Vi fik set en masse ting, hygget os, badet og 

shoppet. Vi tog fly derned kl. 7 om morgenen, og alle var meget trætte. De fleste fik sovet i flyet, og 

da vi kom frem, skulle vi køre med bus ind til centrum, hvor hotellet lå.  

Den første dag gik vi lidt rundt i området omkring hotellet, og vi var ovre ved en lille katedral, som 

vi dog ikke kom ind i, fordi nogle af pigerne havde for korte shorts på.  

 

Hver dag om morgenen var der morgenmad på hotellet, og om morgenen fik vi nogle penge, som 

skulle bruges til frokost og aftensmad. Til frokost bestemte man selv, og de fleste tog McDonald’s. 

Om aftenen spiste hele klassen sammen på en restaurant, som vi havde valgt sammen. 

 

Hele ugen gik med forskellige aktiviteter, såsom kirke-/museumsbesøg, strandture og restauranter. 

Vi var på stranden fire gange, og det var dejligt.  

 

Sidste dag skulle vi ikke så sent op, og vi fik spist morgenmad og pakket taske. Derefter gik turen 

til lufthavnen. Da vi kom hjem, var alle glade, og det har været en super god tur, som alle har nydt. 

 

Af Frederik og Tobias 

 



HMJ-Byg  KLØVERBLADET 

 

30 
 

  

Et liv i læring 
Af Morten Randrup Christensen 

 

Kløverbladets udsendte tager en tørn i byggebranchen, og lægger vejen forbi den tredje af bladets 

annoncører, Henrik Johansen og hans firma HMJ-Byg.  

 

Turen fra Herlev Privatskole via Ballerup –og Måløv Byvej i morgenens myldretidstrafik er heldigvis 

overskuelig. Den ubehageligt store kø går stik modsat – mod byen. Jeg ankommer da også planmæssigt til 

byggefirmaet HMJ-byg, der har til huse i Måløv. 

Direktør, Henrik Johansen, tager venligt imod mig, og vi sætter os til rette ved mødebordet på Henriks 

kontor. Den ene væg domineres af et stort maleri fra den jyske hede, der viser en Engelsk Sætter i stående 

jagtpositur med opmærksomheden rettet mod en flok agerhøns. På reolen herunder står der en tinpokal og 

ved siden af den troner to fotografier af Henriks døtre. Alt sammen effekter der har stor betydning for 

Henrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I drengeårene mente Henrik, at et liv som dyrlæge var sagen. Men hans lærer i Hunseby Skole på Lolland 

syntes ikke, at gymnasiet var sagen for Henrik; og uden studentereksamen – ingen adgang til 

dyrlægestudierne! Drømmen var brast, og Henrik havde svært ved at komme videre med skolen. 

–Så må du gå i snedkerlære, var hans mors, Aases, snusfornuftige løsning på det problem. For snedker 

kunne man altid blive, og der var endda allerede en af slagsen i familien! 

 

Op på ørerne 

Som sagt så gjort! I starten af firserne kom Henrik i lære i det store lokale snedkerfirma, Lundbohuse i 

Nørreballe. 

-Dengang var en lærling det absolut laveste i hierarkiet, og man kunne sagtens få en over ørerne, husker 

Henrik, mens han tager sig til ørefipperne. 

Men svendepokalen på reolen er det synlige bevis på, at Henrik trods øretæverne kom levende igennem 

lærlingetiden. Det gik oven i købet rigtigt godt, og efter bare et halvt år, blev han sat til at arbejde på egen 

hånd uden svend.      

 

Læsehesten! 
Færdigudlært som svend og klar til arbejdsmarkedet.  

-Men det ligger i mig, jeg vil læse videre, fortæller Henrik.  
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Og de næste 1½ år uddannede Henrik sig til byggetekniker på Byggeteknisk Højskole i Haslev. 

Herfra fortsatte han først som medhjælper med diverse projektarbejder for et arkitektfirma i Søllested på 

Lolland og sidenhen som projektleder hos et andet arkitektfirma i Gudborgsund. Nogle af opgaverne ganske 

jordnære med de første spæde forsøg på at udtænke økologiske huse herhjemme, men der blev også arbejdet 

for de højere magter med renovering af kirker. 

-Forsøgene med lavenergihuse var jo helt nye på det tidspunkt, fortæller Henrik. Så det var jo nærmest 

græsrodsbevægelse på hippieniveau. 

Arbejdet med kirkerne har Henrik også holdt fast i. 

-Vi vedligeholder bl.a. Ballerup Sogn og lægger vægt på håndværkstraditionerne i de fredede bygninger. 

Henrik fulgte sin overbevisning om at studier er vejen frem.  Så frem med bøgerne igen, denne gang i 

Brønshøj, hvor han og hans kone Birgitte havde lejet en etage i musikeren ”Sir Henrys” lejlighed. Mens 

Birgitte uddannede sig indenfor regnskab, kastede Henrik sig over studiet til bygningskonstruktør. 

-Jeg læste på Byens tekniske skole på indre Nørrebro. Det var benhårdt arbejde, mindes Henrik. Op til 

eksamen læste vi op til 20 timer om dagen bare for at nå at få vores opgaver færdige.   

 

Elendig timing 

Vi er nu nået til 1990, og mens færdiguddannede bygningskonstruktører indtil da nærmest blev revet ud på 

arbejdsmarkedet, forlod Henrik det arbejdsbebyrdende studie som nyuddannet bygningskonstruktør og 

trådte ind i en byggebranche, der var gået helt i stå! 

-Der var kun fire fra holdet, der fik job som bygningskonstruktør, fortæller Henrik. 

 

Tilbage på træhesten 

Henrik var ikke i blandt de fire heldige, og i stedet var det uddannelsen som snedker, der sendte ham ud på 

arbejdsmarkedet. 

-Jeg fik arbejde i snedker firmaet Henrik Larsen i Holte, fortæller Henrik. 

Og trods de hårde tider, klarede Henrik det så godt, at han i 1995 kunne købe halvdelen af firmaet. 

-Nogle perioder havde vi kun fire ansatte, mens der nogle måneder var op til 25 ansatte. Det svingede 

meget, husker Henrik.  

 

HMJ-Byg 

Efter 10 års kompagniskab skiltes vandene, og HMJ-Byg blev stiftet i 2005. Først med værksted i Allerød, 

siden på Marielundsvej i Herlev og fra 2007 ved jernbanesporene i Måløv. 

Henrik fik hurtigt opbygget en fast kundekreds, heriblandt nogle ret store bygherrer. Men eftersom Henrik 

stadig var ung og fuld af energi, var det ikke noget problem, at han måtte nøjes med fire timers nattesøvn de 

første år. 

– jeg slog søm i om dagen og lavede regnskaber om natten.  

Og selvom det for os andre er ret nærliggende, at Henriks kone, som fagkyndig, kunne tage sig af 

regnskaberne, så afviser Henrik totalt denne tanke. 

-Det er vigtigt for os ikke at blande privatliv og 

arbejde, så Birgitte laver intet for mig – i hvert fald 

ikke forretningsmæssigt, understreger han. 

 

Det gode navn 

Bag et godt firma gemmer sig et godt logo. Og 

selvom Henrik Johansen havde været godt tilfreds 

med at bruge initialerne HJ til firmanavnet, syntes 

designeren ikke, at der gemte sig et brugbart logo i 

disse to bogstaver. Så hun åndede lettet op, da Henrik 

afslørede sit bortgemte mellemnavn, Mogens. 

-En gang imellem må man jo lytte på andre 

Henrik i snedkerværkstedet 
 



HMJ-Byg  KLØVERBLADET 

 

32 
 

mennesker, funderer Henrik, så firmanavnet HMJ-byg blev altså resultatet af designerens kvaler med logoet. 

 

Ingen øretæver! 

Hvorvidt dette logo har været med til at stabilisere firmaet skal være usagt. Men Henrik kan prale af en 

trofast kundekreds, som firmaet er glade for og kender virkelig godt. Heriblandt Herlev Privatskole. 

-Vi er så privilegerede, at vi ikke behøver at tage kunder ind, som vi ikke kender noget til, fortæller Henrik, 

og vi har i en længere periode ligget stabilt på 12-14 ansatte og har virkelig travlt! Udover malere, tømrere, 

murer og snedkere har vi tre lærlinge, oplyser Henrik.  

Og han forsikrer os om, at ingen af firmaets lærlinge risikerer et par på ørerne, som han selv fik i sin tid. 

-Vi behandler skam vores lærlinge som ”rigtige” mennesker! 

 

Håndbolden på hjertet  
Den står stadig på hårdt arbejde, men i dag sover Henrik mere end fire timer i døgnet. Alligevel – eller 

måske netop derfor – er fritiden blevet mere sparsom.  

-Mit liv var håndbold, fortæller han. Jeg er jo nærmest vokset op i håndboldhallen i Maribo. 

Så det var jo nærmest logik, at Henrik blev ungdomstræner for sin ældste datters håndboldhold i Herlev 

Hjorten. 

-De havde et supergodt hold, og kom i top 10 i Danmark, mens jeg trænede dem. 

Familien er en rigtig håndboldfamilie, og begge Henriks piger på 12 og 15 år spiller håndbold. 

- Men jeg har desværre ikke tid til at være træner mere, så jeg nøjes med at passe min plads på de gamle 

drenges hold. Vi har udset os en række, hvor vi vinder alt, og vi har det rigtigt sjovt! fortæller Henrik med et 

lunt smil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mange kasketter 
Trods neddrosling i håndboldaktiviteterne keder Henrik sig ikke i fritiden. Han er således kasserer i Herlev 

Håndværkerforenings bestyrelse, en social forening, der udover at invitere medlemmerne på tre-fire årlige 

kulturmæssige rundture med en god middag som afslutning også lige har været vært for den store event ”På 

kryds og tværs i Herlev”, hvor Jan Gintberg i flot stil underholdt byens erhvervsdrivende i medborgerhuset.  

-Og så har foreningen jo også det årlige torskegilde med borgmesteren, der kommer og fortæller om byens 

fremtidsplaner, tilføjer han. 

Herudover passer Henrik også sin tjans i Herlev Erhvervsråd, som er det lokale erhvervslivs 

kommunikationsorgan til borgmester og kommunalbestyrelse.  

-Og her har vi en rigtig god dialog i dag! 

-Var det det hele? spørger jeg med lidt sved på panden og en slet skjult forbløffelse over at manden, kan nå 

alt det. 

Henrik har haft hunde fra 

han var 17 år. Alle Engelske 

Sættere som den på 

maleriet.  

Mango på fotoet er Henriks 

syvende hund og hans første 

Breton. 
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-Njaee, jeg er da menigt medlem af Dansk Byggeri, og så er jeg også med i Københavns 

Håndværkerforening, hvor jeg dog ikke er aktiv i øjeblikket.  

 

Pas på vi ikke glemmer dem! 

Som det fremgår af artiklen, har uddannelse altid stået som alfaomega i Henriks verdensbillede. Så det 

kommer ikke som en overraskelse for mig, at han da også lige sidder i Ballerup/Herlev Produktionsskoles 

bestyrelse som repræsentant for håndværkerforeningen.  

-Det er en skole for de svageste elever, der ikke kan klare sig efter 9.-10- klasse. Jeg synes, at vi skal hjælpe 

de svage, hvis vi har overskud og ressourcer til det! Og netop denne gruppe får det rigtigt svært, hvis vi ikke 

hjælper dem. Tidligere fik de typisk ufaglærte jobs, men den slags eksisterer ikke mere. Her gør 

produktionsskolerne en flot indsats for at hjælpe dem, forklarer Henrik. Vi skal passe på, at vi ikke glemmer 

dem! 

 

Liv i læring 

-Det er vigtigt at vi følger vores børn, understreger Henrik. Birgitte og jeg bruger vores fritid med børnene. 

Og så er det vel nærmest helt naturligt, at Henrik på syvende år sidder som bestyrelsesformand på børnenes 

skole, Lindehøj skole. 

-Vi går i skole for at lære, og det medfører pligter fra alle involverede – børnene, forældrene, lærerne, 

skolen og politikerne, funderer Henrik. 

Og disse tanker har Henrik og Lindehøj Skole i dette efterår formidlet i en event med inviterede 

lokalpolitikere og andre folkeskoler i kommunen, hvor eleverne fortalte om deres fremtidsvisioner under 

mottoet: ”Liv i læring”.  
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Den rigtige fritid! 
Mit rigtige fritidsliv går med fisk i haven, fortæller Henrik med et skævt smil.  

Vi tager hjem til huset i Herlev, og ser et kæmpe bassin fyldt med Japanske Koikarper i alle størrelser. 

Bassinnet er bygget i gennemført japansk stil af Henrik selv – naturligvis. 

-Birgitte synes jeg er åndsvag, indrømmer han. For lige så snart jeg er færdig med noget på bassinnet, laver 

jeg det om igen. Men min helt store passion er jagt, tilføjer han efter en lille pause. 

 

 

 
Vi har fået forklaring på effekterne på Henriks kontor. Jagtbilledet, svendepokalen og fotografierne af hans 

døtre. Tilsammen blot et lille udpluk af uvurderlige ingredienser i Henriks liv. Meget havde nok været 

anderledes, hvis drengedrømmen om at blive dyrlæge var gået i opfyldelse.  

-Men jeg trives med mit firma – kan godt lide mit job! slår Henrik fast, inden vi skilles efter dagens 

interview. 

 

 

De japanske koikarper hygger 

sig i det 35 kubikmeter store 

bassin. Henrik køber dem som 

små, og de største er nu 

omkring 60 centimeter. 

 



 




