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NYT FORLAG: Lejre 
har fået et nyt for-
lag, som iværksæt-
ter, blogger og for-
fatter Lisbet Lücke 
Larsen og hendes 
mand står bag.

TOKKERUP: Den farverige 
hobbybogs-forfatter, blogger 
og iværksætter Lisbet Lücke 
Larsen udgiver nu sin første 

bog på eget forlag.
- Jeg elsker at arbejde i pa-

pir og vil gerne dele det med 
andre, så jeg udgiver nu en 
bog på vores eget forlag.

Det fortæller Lisbet Lücke 
Larsen, der nu har stiftet 
nyt forlag til egne bøger 
sammen med husbond 
Flemming Mortensen.

Ægteparret bor idyllisk i 
et nyere hus på landet i Tok-
kerup, hvor de har udsigt til 
dyrelivet i naturen og stjer-

nehimmel om natten.
Her udtænker den 56-åri-

ge iværksætter ustandselig 
idéer til nye projekter og 
hobbybøger - også når hun 
hygger sig med husbond, 
hunden Milou og de to katte.

Hidtil har hun udgivet 
syv hobbybøger på Forlaget 
Klematis om hækling, per-
leplader og forskellige an-
dre materialer til gaver, jul 
eller årstidsbestemt. Og så 
sent som 1. juli udkom hen-

des seneste med tunesisk 
hækling.

- Men jeg havde fl ere idéer, 
som jeg gerne ville dele med 
andre i nye bøger. For ek-
sempel har jeg altid været 
glad for at arbejde med pa-
pir, og det er lige så hot som 
hækling lige nu. Så det ville 
jeg gerne udgive en bog om, 
og så besluttede vi at gøre 
det selv, fortæller Lisbet 
Lücke Larsen.

Som sagt, så gjort. Forla-
get leLivre blev stiftet.

- Vi er glade for Frankrig, 
så det var oplagt at kalde den 
le Livre, der betyder bogen, 
forklarer den nybagte for-
lægger med et af sine mange 
smil.

Hun var tryg ved at skulle 
lave det hele selv med al den 
erfaring, hun efterhånden 
har høstet efter sin uddan-
nelse som dekoratør i Ros-
kilde, hvor hun og ægtefæl-
len boede indtil 1995.

Dengang havde hun som 
IT-medarbejder blandt an-
det ansvaret for en hjem-
meside i en europæisk or-
ganisation, ligesom hun 
siden har været blogger, in-
dehaver af en netbutik med 
gamle ting samt lavet me-
get af forarbejdet med sine 

hobbybøger.
Så hun er vant til at skrive, 

fotografere, redigere og lave 
layout - udover at kreere de 
smukke ting i papir, som er 
beskrevet i bogen og lige til 
at gå til.

Dermed er det lykkedes 
hende at få bogen på gaden 
i løbet af fi re måneder. Godt 
tre måneder brugte hun 
selv på arbejdet med sin ot-
tende bog Papir - Klip, Fold, 
Sy, som nu kan købes eller 
bestilles hos boghandlere, 
lokale butikker som Dag-
li´Brugsen i Lejre samt hos 
forlaget leLivre.

- Bogen er syet sammen, 
da den skal fungere som ar-
bejdsbog, hvor man kan sæt-
te sine egne notater ind. Det 
kan jeg godt selv lide, forkla-
rer Lisbet Lücke Larsen.

Hendes bestseller af en bog 
har været Firkanter, der 
foreløbigt er trykt i tredje 
oplag med 3.000 eksempla-
rer ad gangen.

- Den nye bog skal jeg nok 
gøre mere ud af at sælge selv, 
så den er kun trykt i 1000 ek-
semplarer, fortæller den ny-
bagte forlægger i Tokkerup 
imellem Osted og Lejre.

riv

»  Bogen er syet sam-

men, da den skal fun-

gere som arbejdsbog, 

hvor man kan sætte sine 

egne notater ind. Det 

kan jeg godt lide

Lisbet Lücke Larsen, kreatør, 
blogger, forfatter og udgiver
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Den nye bog om hobby-ar-
bejder med papir af Lisbet 
Lücke Larsen.  
 Foto: Rita Vestergård

Blogger udgiver hobbybog på eget forlag

Et udvalg af udsmykninger i 
silkepapir.

Lisbets arbejdskommode er 
fyldt med sjov inspiration.

Dekorative sten fra sidste tur til 
stranden...
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Disse småbitte stjerner lyser op i Lotus-blomsten - altsammen i papir.

ANLÆG: I den ver-
serende debat om 
vejføringen til Hyl-
degaards-udstyk-
ningen har Rolf 
Hegedys lanceret et 
alternativt forslag 
fra Åsvejen og nord 
om industrikvarte-
ret.

HVALSØ: Findes der et helt 
andet alternativ end de tre 
forslag, der har verseret i 
striden om vejføringen til 
Hyldegaards-udstyknin-
gen? Ja, der er udtænkt en 
anden mulighed, og den har 
Rolf Hegedys, bosiddende på 
Åsen og kendt som manden 
bag Agent Skilte, sendt til 
kommunalbestyrelsen.

Han foreslår som noget 
nyt, at der anlægges en ny 

vej for biler, der udgår fra 
Åsvejen, øst for den nye tun-
nel, over den snoede sti, som 
nedlægges, da tunellen til 
det grønne område ved søen 
skal gå under den nye vej. 
Rolf Hegedys mener, at det 
er en oplagt løsning, da der 
således bliver en niveaufri 
passage af Åsvejen, og et af 
de farlige trafikpunkter bli-
ver fjernet.

Den nye vej skal gå syd 
for og langs med jernbanen 
mod vest, ud forbi erhvervs-
kvarteret, hvor den drejer 
mod syd, danner vejkryds 
med Åsen og tilsluttes Hylle-
gårdsvej.

- Biltrafikken kører såle-
des udenom de farlige sko-
leveje, og fodgængere og 
cyklister er sikre på stierne 
gennem Den Grønne Kile. 
Vi sikrer samtidigt, at der 
ikke kommer mere trafik 
gennem Sarbjergområdet og 

Horseager, forklarer han.
Hvad denne vejføring vil 

koste, forlyder der foreløbigt 
ikke noget om.

- Det er meget magtpålig-
gende at få trafikken i den 
vestlige del af Hvalsø til at 
fungere med den størst mu-
lige sikkerhed for alle trafi-
kanter. Vi har en skole, hvor-
til der færdes mange børn til 
fods og på cykel. Vi har også 
megen biltrafik omkring 
skolen, både forældre, der 
bringer og henter børn, og 
beboertrafik til og fra boli-
ger i Sarbjergområdet, samt 
kommende trafik til alle de 
boliger der kommer på Hyl-
legårdsudstykningen, skri-
ver Rolf Hegedys.

Han peger på, at der allere-
de findes en del tung trafik i 
forbindelse med opførelsen 
af de 22 nye huse i Frikøbing.

- Der kommer over 200 nye 
boliger, når Hyllegårdsud-

stykningen er fuldt udbyg-
get, hvilket giver mere tra-
fik, både let og tung på det 
belastede og underdimensi-
onerede vejsystem vest for 
Hvalsø, skriver han til poli-
tikerne.

- Vi skal, for trafiksikker-
hedens skyld, separere de 
lette trafikanter fra alle mo-
toriserede køretøjer, og der-
for er det nødvendigt at gen-
nemføre en klar opdeling af 
færdselsvejene for fodgæn-
gere og cyklister på gode 
oplyste stier, og biltrafikken 
på gode og sikre asfalterede 
veje, hvor der er plads til, at 
to lastbiler kan passere hin-
anden, skriver han.

Og tilføjer, at det er væl-
dig godt med et veludbygget 
stisystem fra alle beboelses-
områderne på Hyllegårds-
udstykningen og til Hvalsø 
bymidte gennem kilen.

 vistar

Forslag til anden vejføring

Rolf Hegedys’ forslag til en ny vejføring til Hyldegaards-udstykningen ses som en hvid vej med røde kanter.

Der ligger altid et hækletøj eller strikketøj klar til en ledig stund hos 
Lisbet.

BORREVEJLE: Et harmonika-
sammenstød med tre biler 
gav trafik-kaos på Horns-
herredvej og Lindenborgvej 
i myldretiden i går eftermid-
dags.

Uheldet skete klokken 
15.19, da en 21-årig mand 
fra Vanløse tilsyneladende 

overså, at de forankørende 
mod nord bremsede nær 
Borrevejle Camping/DK- 
tanken på Hornsherredvej.

Hans bils front tog stor 
skade, og han blev behandlet 
af en paramediciner, da am-
bulancen nåede frem.

Ulykkesbilen havde bagfra 

ramt en varebil, som blev 
kørt af en 20-årig fra Skibby, 
og varebilen ramte bagfra 
en tredje bil med en 40-årig 
svensker bag rattet.

De kom ikke noget til ifølge 
politiet, men køen blev først 
opløst ved godt 16-tiden.
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Sammenstød gav  
lang kø nær DK-tanken GEVNINGE: Tirsdag den 11. 

oktober er der atter varm 
mad og hyggeligt samvær i 
Gevninge Aktivitetscenter i 
fælleshuset på Nødager.

Man møder op klokken 
10.30, hvorefter der er mad-
lavning, spisning og snak 
med mere.

Det koster 40 kroner, og 
tilmelding i dag på 40708558 
eller mail: best@lejre.dk. 

Mad og hygge 
igen i Gevninge


