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Kære borgere i Herslev Sogn 

Så står vinteren atter for døren, og  vi har fået den første sne. 

Kate Christensen har valgt at træde ud af Borgerforeningens bestyrelse. Vi 

takker Kate for det arbejde og de gode idéer, hun gennem årene har bidra-

get med. 

Vi har fået sat en bænk op ved forsamlingshuset til minde om Inger og Ole 

Davidsen med en mindeplade. Jeg kan forstå, at den er blevet godt modta-

get af gæster i forsamlingshuset, der ønsker at trække lidt frisk luft. Den op-

slagstavle, vi fik sat op i sommers, bliver også stadigvæk flittigt brugt. Vi sat-

ser på at få erstattet de døde rødtjørn langs Herslev Kirkevej og de døde ka-

stanjetræer ved busstoppestedet, inden jorden bliver for frossen, så de kan 

få en god start i det nye år. For at holde sognet rent skal vi i øvrigt atter en 

gang opfordre folk til ikke at smide affald langs vejene samt huske at over-

dække trailere på vej til genbrugspladsen. 

Vi havde et rigtig godt borgermøde, hvor vi både fik diskuteret muligheder-

ne for den fremtidige varmeforsyning i Herslev og fik lidt historisk viden om 

forholdene i Herslev under de Slesvigske krige. Hvis der er andre, der lige-

som Willy har en interessant hobby eller lignende, som de kunne tænke sig 

at præsentere for resten af sognet, må de meget gerne sige til, så kan vi evt. 

passe det ind i et lignende borgermøde. 

I forbindelse med den kommende generalforsamling 3. marts vil det energi-

udvalg, der blev nedsat under borgermødet, give en status på deres arbejde 

med at undersøge rentabiliteten af forskellige energiløsninger.  

Jeg håber, at der er rigtig mange, der dukker op til både det indledende 

energimøde og den efterfølgende generalforsamling, da dette er et godt 

sted at diskutere idéer til udvikling af sognet. Selvom Borgerforeningens be-

styrelse har mulighed for at drive en del arbejde, kommer man ikke uden 

om, at de bedste idéer er dem, der bliver stillet af ildsjæle, der har viljen og 

evnen til også at føre dem ud i livet. Vi ses på generalforsamlingen!  

 

Mvh. Torsten Lund  
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. Hvem er Bitten Ravn 
 
Født den 26. september 1981.  
Er født og opvokset i Herslev, som 6. generation 
i familie Ravn. 
Arbejde: Zoneterapeut og clairvoyant 
 
De 10 NÆRGÅENDE: 
  
Det første jeg kan huske i livet er ……“ at hoppe 
igennem hækken, indtil min barndoms veninde ” 
  
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“lærer” 
  
 Jeg var allermest lykkelig dengang……..”jeg fik ejendommen her på Herslev 
Skovvej.” 
  
Mit livs største vendepunkt var..... “ da jeg tog springet fra at være tømrer, 
og læste til zoneterapeut ” 
  
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “bare sidde med en god bog” 
   
Man ved, man har en rigtig ven når…..“der er gensidige respekt , og to vejs 
kommunikation” 
  
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at hjælpe andre” 
   
Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“ skoven og naturen” 
  
Når jeg bliver gammel vil jeg… “tage på en rejse til USA og Mexico, for at 
studere de gamle Shamaner, de indianske medicinmænd ” 
 
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “ sørge for at opføre mig ordenligt, så 
jeg kan hvile i fred! ” 
 
Tak til Bitten.                                                              
Karen Gallagher-Hansen. 
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Hilsen fra de nye indehavere af Follerupgaard. 

Siden overtagelsen i juli 2015 har vi haft en utrolig travl og spændende peri-

ode med hele overtagelsen samt driftsopgaverne omkring høsten og tilså-

ning af markerne.  

På marksiden er vi i fuld gang med at sammenlægge vores markdrift i Hå-

strup med markdriften på Follerupgaard. I den proces har vi meget fokus på 

at optimere vores logistik, således vi tager så stort hensyn til jer i lokalområ-

det som muligt.  

På svineproduktionssiden ønsker vi at omdanne Follerupgaard Svineproduk-

tion til en avl/opformering i tråd med Avlscenter Rønshauge, hvilket betyder 

at vi i fremtiden også vil sælge levende avlsdyr til ind- og udland fra Follerup-

gaard. 

Privat er planen, at Lotte og jeg flytter ind på Follerupgaard i første del af 

2016. 

Vi har nydt stor opbakning og hjælp af Eva og Hans i forbindelse med overta-

gelsen, hvilket vi er meget taknemmelige for. 

Vi vil også gerne sige tak for de mange hilsner, vi har fået fra Jer i lokalområ-

det i forbindelse med købet. Vi ser frem til at hilse på jer i det nye år.  

 

Mange hilsner fra Lotte Pedersen og Mads Kring 
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Skal De have FEST – MØDE – ARRANGEMENT så er HERSLEV 

FORSAMLINGSHUS lige stedet. 
  Det er hverken for stort eller for småt. Lille sal med plads til ca. 25. Stor sal                    
med scene og plads til 100 spisende gæster, 
eller max. 150 til arrangementer. 

  Dejligt stort køkken med bl.a.:       
8 Gasblus 
2 Store el-ovne 
Hurtig opvaskemaskine 
2 Store køle-svaleskabe 
Dobbelt kaffemaskine 

  Gode parkeringsforhold. 
Bestilling Tlf.: 2398 8053  man. – fre. Kl. 16.00 – 18.00 

Nye- og handicapvenlige toiletter! 
www.herslevforsamlingshus.dk 
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November:     

29.11 kl. 14.00 
Familiegudstjeneste v. Sara 

Flokiou 

Fremvisning af børnehusets 

engle og traktement i vå-

benhuset. 

December:       

06.12 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou Kirkekaffe 

13.12 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou  

17.12 kl. 09.45 

Julegudstjeneste for børnehu-

set, dagplejer, bedsteforældre 

mf. v. Sara Flokiou 

 

20.12 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou  

24.12 kl. 15.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou   

25.12 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou  

26.12 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou  

27.12  Gudstjenesten aflyst  

Gudstjenester i Herslev Kirke 

Vinteren 2015-2016 
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Januar:    

01.01 kl. 16.00 
Nytårsgudstjeneste v. Sara 

Flokiou 

Asti og kransekage i våben-

huset 

03.01 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou  Kirkekaffe 

10.01 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Lars Seeberg   

17.01 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Lars Seeberg   

24.01 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou   

31.01 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou  

Februar:    

02.02 kl. 19.00 
Kyndelmissegudstjeneste v. 

Sara Flokiou 
Kirkekaffe 

07.02 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou  

14.02 kl. 09.00 
Gudstjeneste v. Bente Hjul 

Johannesen  
 

21.02 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou  

28.02 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou  

Kirketaxa kan bestilles på menighedsrå-

dets regning til alle gudstjenester på tlf. 

75 50 34 11. 
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Præstens tanker… 

At være menneske—skabt af Gud og formet af tidsånden. 

 

I mange aspekter af livet ser vi os selv som omdrejningspunkt. Vi har lært, at 

vi skal ”følge vores mavefornemmelse”, ”mærke efter i os selv”, ”skabe den 

fremtid, vi gerne vil have”, ”være vores egen lykkes smed” - alt sammen ud-

tryk, der peger indad. Lever vi vores liv ud fra disse idealer, så bliver vi selv 

omdrejningspunkt for livet. Vi har fået bildt os selv ind, at hvis vi skal have et 

værdigt liv, så skal vi selv være Herre i eget hus. Vi skal være i stand til at 

leve vores liv uden hjælp udefra og uden at være afhængige af andre.  

Jeg møder ofte den opfattelse i mit arbejde som præst – og særligt som sy-

gehuspræst. 

 ”Det vil ikke være værdigt, hvis han skal være afhængig af andres hjælp re-

sten af sit liv”, kan en pårørende sige om sin kære og de muligheder, der er 

på den anden side af hospitalsindlæggelsen. ”Hvorfor ikke?”, kan jeg provo-

kerende finde på at spørge. Er vi ikke i alle livets sammenhænge afhængige 

af hinanden? Når vi lever sammen med og omgås andre mennesker, så hol-

der vi altid en del af det andet menneskes liv i vores hænder, som Løgstrup 

beskriver det. Vores liv er pr. definition viklet sammen med andre menne-

skers liv, og hvis vi forsøger at vikle os ud, så ender vi med at afvikle vores 

liv.  

Når vi bilder os ind, at vi ikke er afhængige af andre, så hænger det sammen 

med tidsånden og dens fokus på, at vi er ”Vores egen lykkes smed”; at det er 

op til os selv at skabe det liv, vi gerne vil have. Men det er i bedste fald noget 

vrøvl – og i værste fald er det den direkte vej til at gå ned med flaget. 

 

For hvad sker der, hvis vi så ikke formår at skabe det liv, vi gerne vil have? 

Hvis vi mislykkes, og livet ikke bliver en dans på roser? Så kan vi – oveni at 

begræde, at vi ikke har det perfekte liv – også give os selv skylden for det.  

Vi er nødt til at indse, at det ikke er alting, vi har indflydelse på. Vi kan ikke 

selv skabe os vores liv. Vi får livet givet – med alt, hvad det indeholder af op- 

og nedture. Det gælder desuden for rigtig mange af de store ting i vores liv; 
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dem får vi foræret. Sproget afslører sig selv: ”Jeg får en ide”, ”Vi har fået et 

barn”… Vi siger ikke: ”Jeg har taget en ide” (og hvis vi gjorde, ville vi kom-

me i problemer) eller ”Vi har lavet et barn” (selvom lige den sætning jo på 

sin vis er rigtig nok…). Vi ved godt med os selv, at der er ting i livet, der er 

for store til, at vi selv kan tage æren for dem. Sproget tilkendegiver, at vi 

ikke selv har indflydelse på altings skabelse – og så er der den tilføjelse, at 

når man ikke har indflydelse på noget, så kan man heller ikke bære ansva-

ret. Derfor kan vi med rette løfte åget af vores egne skuldre og lægge an-

svaret over på Gud, når livet ikke former sig, som vi gerne vil have.  

 

Vi har brug for at indse, at alting handler meget mindre om os selv, end vi 

tror! Men det kræver, at vi holder op med at lede efter svar på alle livets 

spørgsmål i vores egen navle og anerkender, at der findes en magt uden 

for os, som vi ikke er herre over. 

 

Den magt, den Gud, findes overalt og i alt. Vi kan møde ham overalt, men 

måske fornemmes han særligt stærkt i kirkens rolige og stille rum, hvor der 

ikke er andet, der forstyrrer os. Der kan vi blive mindet om, at vi ikke skal 

skabe os selv, men at vi er skabt af Gud. I kirkens rum og i Guds øjne behø-

ver vi ikke være en personlighed, men kan nøjes med at være en person, et 

menneske.  

 

Med ønsket om en glædelig jul til dig og dine kære.  

Sara Flokiou 

 

Efteråret i sognet 
3. september: Sogneaften med Morten Aagaard, leder af Kirkens Korshær i 

Aarhus.  

Det var utrolig spændende at høre om alle de opgaver, sådan en institution 

tager sig af og skal forholde sig til. Man kan vist godt kalde det bagsiden af 

vores velfærdssamfund. Druk og stoffer fylder mere og mere; ensomme og 
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 psykisk syge kommer der desværre også flere og flere af. 

Det er en noget dyster fremtid, Morten Aagaard mener, vi går i møde. Det er 

hans hidtil sværeste job, siger han. ”Vi er ikke blevet bedre til at bryde den 

sociale arv, og vi er heller ikke gode til at skabe langvarige relationer”. Det 

var en god aften, men med et tungt emne. 

20.september: Besøg hos venskabskirke i Flensborg.  

Kl. 8 kørte vi afsted fra præstegården. Undervejs til Flensborg sang vi et par 

sange og fik en kop kaffe. Vi deltog i gudstjenesten i Skt. Hans kirken og gik 

derefter nedenunder til deres ”sognerum”. Vi beså deres nye køkken, som 

de lige havde holdt indvielse af ugen før. Vi fik en meget dejlig frokost, hvor-

efter vi kørte til Kupfermühle tæt ved grænsen. Her blev vi guidet rundt og 

fik et godt indblik i kobberproduktionens historie og forarbejdningsmeto-

den. 

27. september: Høstgudstjeneste.  

Som der så småt er ved at være tradition for, var der efter gudstjenesten 

dækket op til frokost i konfirmandstuen. Hyggelig snak og samvær. 

1.oktober: Sogneaften med Erik Jakobsen med foredrag om Carl Nielsen.  

Vi hørte om baggrunden for nogle af Carl Nielsens sange (som vi også sang), 

om CN's barndom, hans tidlige bekendtskab med en lille violin, om at han 

kom med faderen ud at spille og som 14-årig blev regimentsmusiker. Her 

spillede han trompet. Han sparede op til et klaver, som han købte for 14 kr. 

Han kom på konservatoriet i 1884-1886, og i 1890 blev han optaget som 2. 

violinist i Det kongelige Kapel, som han senere kommer til at dirigere. 

Han udvikler sig og får skrevet sin første symfoni. Mozart er hans store for-

billede. 

Erik Jakobsen lærte os om opbygningen af musikken, som gav en helt anden 

dimension med hensyn til forståelse og oplevelsen af at lytte til et stykke 

musik. 

8.oktober: Koncert med Camilla Button og Anne Agerskov.  

En dejlig koncert med sang og orgel krydret med soli af begge kunstnere. 

Tilslut en fælles sang, så alle fik rørt stemmebåndene. Afslutningsvis Asti og 

chokolade i våbenhuset og livlig snak. 
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29. oktober: Spaghettigudstjeneste.  

I år var der en del ret små børn med til spaghettigudstjenesten. Det passede 

fint til prædikenen og Saras opgave til dem, om at finde får i kirken. Der var 

ca. 35 deltagere, som bagefter var med i forsamlingshuset til Astas gode 

kødsovs og spaghetti, saftevand og hyggelig snak og leg. 

5. november: Sogneaften med Sara Flokiou om Sømandskirken i Hongkong 

og livet som ”gweilo” i Asien. 

Sara var juniorassistent ved sømandskirken i Hongkong sammen med sin 

kæreste (nu mand) Adonis i 2011-2012. 

Vi så flotte billeder og hørte spændende historier om livet der. Om at skulle 

foretage indkøb til de store Mærsk-skibe, f.eks. skulle der købes fisk til et 

akvarie og masser af bingopræmier. Om det at komme ombord på de store 

skibe og aflevere danske aviser, få en lille sludder med sømændene, som 

nød at få danske nyheder og en snak. Sara og Adonis fik også muligheden for 

at komme med på en sejlads med et Mærsk-skib og dermed opleve, hvor 

kæmpestore disse containerskibe er. Der er ofte kun 13 -18 mennesker med, 

så man kunne sagtens sidde og læse en hel dag uden at blive forstyrret. 

De blev også introduceret til den relativt store gruppe af danskere, der bor i 

Hongkong, og deres liv derude. 

Sara underviste konfirmander med meget forskellige niveau af viden om 

kristendommen, og undervisningen foregik på en blanding af dansk og en-

gelsk fra Saras side, og så oversatte konfirmanderne indbydes til kantone-

sisk. Nogle skulle hjem til Danmark for at konfirmeres, andre blev konfirme-

ret i Hongkong. 

Gweilo betyder ”hvidt spøgelse”, og der var en del sjove episoder med de to 

høje mennesker, som blev kastet ud i fotos med kinesiske børn i armene, 

eller hvor folk sneg sig ind på dem for at sammenligne højde. 

10. december: Julekoncert i kirken med Taulov Herslev fælleskor og efterføl-

gende gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset. 

Siden sidst i menighedsrådet: Vi har gennem længere tid arbejdet på at få 

nyt varmesystem i præstegård og konfirmandstue. Det er nu blevet imple-

menteret. Et luft-til-vand-system til præstegården og et nyt og bedre oliefyr 
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til konfirmandstuen. Sidstnævnte har været på vores program i en del år, så 

dejligt, at det endelig er blevet skiftet. 

Pt. arbejdes der også på at få lavet en ny dør til bryggerset i konfirmandstu-

en. Vi fik en ny for ikke så mange år siden, men da vi sidste år havde besøg 

fra Kulturstyrelsen, fik vi at vide, at vi ikke måtte have den valgte type dør i 

et fredet hus. Vi har siden fået en tegning på en ny dør afvist af selv samme 

styrelse, så det er ikke så nemt at få alt til at gå op i en højere enhed. Der 

arbejdes nu på at få tegnet en, der kan godkendes. 

Mette Sørensen 

—— 

Vinteren i sognet 
Kommende arrangementer: 

December: 

05.12 kl. 13-15: Vi klipper julepynt, spiser æbleskiver, hører julemusik og 

hygger i konfirmandstuen. 

10.12 kl. 19.30: Julekoncert i kirken ved Taulov-Herslev kor. Efterfølgende 

glögg og æbleskiver i forsamlingshuset. 

Januar: 

13.01 kl. 19.30: Filmaften i konfirmandstuen.  

Vi skal se ”Jeg er stadig Alice”, der handler om Alice Howland, som pludseligt 

begynder at glemme selv de mest almindelig ting. Først ignorerer hun det og 

forsøger at leve videre som respekteret universitetsprofessor, kærlig hustru 

til en succesfuld læge samt mor til tre ambitiøse børn. 

Men da forglemmelserne bliver umulige at skjule, må Alice se sandheden i 

øjnene og opsøge hjælp. Det viser sig, at hun lider af Alzheimers, og dom-

men er brutal: Det kan ikke kureres, og Alice vil uundgåeligt miste sin evne til 

at huske. Nu må den højtuddannede kvinde sammen med sin familie lære at 

leve i nuet samt acceptere, at fortiden forbliver i fortiden. 

Februar: 

04.02 kl. 19.30: Sogneaften i konfirmandstuen: Om Læger uden grænser 

Mens du læser dette, er en af de udsendte fra Læger uden grænser ved at 



14 

 

7000 Fredericia

75 95 40 32

30 74 40 32

v/ Lene Maria List & Inger Johansen

Klinik for Fodterapi

Stationsvej 46, Pjedsted

Vi er 

flyttet !

lægge et drop på et underernæret barn; en anden funderer over, hvor toi-

letterne skal placeres i en flygtningelejr, og en tredje behandler en patient 

for krigsskader.  

Vi får besøg af en læge, der fortæller om, hvordan det er at være udsendt 

for Læger uden grænser. Vi skal høre om, hvor de arbejder; hvordan det fo-

regår, og hvorfor det er vigtigt. 

Til alle arrangementer gælder det, at de er gratis, og at alle er velkomne til 

at deltage. 

Vel mødt i kirken og i konfirmandstuen. 



15 

Lidt fra Tove` s private børnepasning i Herslev!  
 

Få en god start på livet, når Mor og Far skal starte på arbej-
de efter barsel. 
Jeg tilbyder en dagpleje med 4-5 små børn mellem ½ år og 3 
år, med omsorg, ro, varme, trykhed, nærhed der tilpasses 
det enkelte barn` s behov. Jeg lærer børnene at blive små 
selvstændige personer – vise omsorg for andre – at blive 
selvhjulpet og samarbejde. Har 27 år` s erfaring som dagplejer, har kommu-
nal tilsyn et par gange om året. 
Vi er ude næsten hver dag i alt slags vejr, i lukket have eller på gåtur, lærer 
om årstiderne, naturen, dyr, synger, danser, tegner og leger.  
Vi får sund og varieret kost, frugt og grønsager fra egen avl.  
Jeg har et barn der bliver 3 år i december, så er der en ledig plads til januar. 
 

Tove Engelbreth 
Tlf. 23608020  
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Kom med på vores Facebook-

gruppe 

Herslev Borgerforening har op-
rettet gruppen Herslevborger på 
Facebook. Vi er pt. 254 medlem-
mer.  
 
Gruppen er tænkt som et sted for 
kommende begivenheder, køb & 
salg samt udmeldinger om spon-
tane arrangementer som løbetu-
re, mc-ture, fællesspisning mv. 
for folk i Herslev og omegn.  
 
Det er let at melde sig ind. Man 
går simpelthen op i søgefeltet og 
skriver Herslevborger.  Derefter 
har man mulighed for at melde 
sig ind. Er du i tvivl, hjælper be-
styrelsen gerne. 
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Nyt fra børnehaven. 
 
Så er efteråret over os. Gummistøvler og regntøj er fundet frem, så vi kan 
være ude at hoppe i vandpytter, nyde de smukke farver, mærke vinden i hå-
ret og regnen på kinderne.  Bliver det for koldt og vådt, tager vi smukke ting 
fra naturen ind i varmen og laver flotte billeder af dem.  
 
Vi er også så småt begyndt at tænke på julen. Sammen med Sara, den lokale 
præst har vi klippet, klistret og dekoreret de smukkeste engle, som man kan 
nyde synet af i kirken i hele dec. måned. Vi kan selv nyde synet d. 17 dec., 
når vi alle skal til julegudstjeneste. 
 

 
                                                                              
 
Lige om lidt er det december, hvor vi rigtig skal julehygge. Vi skal klippe jule-
pynt og synge julesange, og traditionen tro skal vi midt i december afholde 
lanternefest.  Og mon ikke også julemanden kikker forbi. Ho ho hooooo........ 
 
Til både børnenes og de voksnes store fornøjelse har vi igen lavet en aftale 
med Ole og Pia om at bruge gymnastiksalen 1 gang om ugen. Børnene nyder 
at boltre sig i den store sal.  
 

Mette. 
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Vidste I, at vi har byens bedste dagplejer  i Herslev? 

I hvert fald hvis vi skal bedømme ud fra 

vores datter Søs´ trivsel… 

Vi taler tit om, hvor trist det er, at skolen 

er taget fra os, samt at vores 4 kommu-

nale dagplejere er blevet til 0. Det er en 

rigtig trist udvikling…. 

MEN den sidste kommunale dagplejer 

tog kampen op og er nu privatbørnepas-

ser (privat dagplejer). Nemlig Tove En-

gelbreth, Herslev Kirkevej 46 c, og hende skal vi værne om. Det er et stort 

plus for vores lokalområde. 

Vi har som skrevet vores datter Søs hos Tove, hvilket vi er super tilfredse 

med. Det er et super hyggeligt og varmt hjem at komme i, hvor tryghed og 

stabilitet danner rammen om en dejlig dag. Tove lægger meget vægt på ude-

livet, børnene elsker de utallige gåtur til får og heste. Turen kan også være 

om i børnehaven, hvor legepladsen er et hit. Toves dejlige have med lege-

plads danner også rammen om den daglige friske luft. 

At se Søs dag efter dag løbe ind i armene på Tove og glæde sig til en ny dag 

med vennerne, er den største fornøjelse for os forældre. Vi kan på det var-

meste anbefale Tove. 

 

Thomas og Anika, Herslevvej. 
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Hestewellness 

Fordelene ved vandtræningsbåndet er en forbedring i hestens evne til at 

holde sig oppe, reducere vægtbelastning og rystelser på leddene og skabe 

modstand til led bevægelsen. 

Vi er nyopstartet aquatræning og hestewellnescenter for alle hesteracer, 

beliggende på Nyvangen 15, 7000 Fredericia, Højrup midt i trekantsområdet, 

imellem Herslev, Taulov og Sdr. Vilstrup. 

Udover wellness-centeret, driver vi stutteri og træningsstald af islandske 

heste. 

Udviklingen vedr. træning og skadesbehandling af sportsheste er i rygende 

udvikling. Da der ingen aqua træningsmuligheder er i vores område samt 

Fyn og Sdr. Jylland, sprang vi ud i det og åbnede trekantsområdets he-

stewellness. 

Det er gammelkendt, at vandtræning er godt både for dyr og mennesker, 

her er lidt beskrivelse af, hvad vandbåndstræning gør godt for og forebyg-

ger: 

Vandskridtbåndet benyttes til regelmæssig træning af den raske hest og hur-

tigere genoptræning af en skadet hest. 

Vandtræningsbåndet er unikt, fordi hesten kan trænes i skridttempo, i en 

hvilken som helst vandhøjde, op til omkring skulderhøjde.  

Vandmodstanden viser sig at bevirke en specifik gangmodifikation ved for-

skellige vandhøjder, og at disse modifikationer kan indarbejdes i den pro-

grammede genoptræning. Internationale tests af denne alternative træ-

ningsmetode har vist, at “det er en perfekt løsning til accelereret kondition, 

forbedret præstation, fremmer korrekt holdning og balanceret gang, øger 

hjertefunktionen, fremmer muskeludvikling og forbedrer fleksibilitet.” 

Yderligere målinger har vist, at genoptræning på vandløbebånd reducerede 

helbredelsestiden med 50-60%. 

Relaxeren (massage gulv og infarød solarium): 

 

Relax, som er et massagegulv, er en unik måde at øge blodcirkulationen på 

en rar og afslappende måde for hesten, hvad enten der er tale om rehabili-

tering for skader, forberedelse til arbejde eller massage af hesten efter ar-
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       bejde. 

Den bruges både i professionelle træningsstalde, i trav- eller galopstalden 

samt hos genoptræningscentre for alle typer af heste. 

Relax er for hesten en behagelig og afslappende måde af få blodcirkulatio-

nen i gang og opnå afslapning af al muskulaturen. 

Ud over massagen fra det vippende gulv kan hestens overlinie og ryg samti-

dig behandles med varmen fra solarium. 

Relax øger helingen af skader og nedsætter genoptræningstiden. Den ned-

sætter også rehabiliteringstiden efter træning eller konkurrencer, så hesten 

kan vende hurtigere tilbage til maks. præstation. 

Vi tilbyder ophold af længere og kortere varighed til alle hesteracer, udover 

det har man mulighed for drive in (10 turs ordning). Hvis man bor tæt på, 

kan man komme med sin hest, få behandling og træning, og derefter køre 

hjem igen. 

Under opholdene bliver hestene altid tilset af dyrlæge minimum 1 gang, som 

hjælper med at udarbejde træningsplan. 

Man sender sin hest i træning eller rehab hos os, hvis: 

Hesten er eller har været skadet, genoptræning. 

Kondition, styrke og smidighedstræning. 

Vægt regulering. 

Forebyggende træning for heste i hård træning (konkurrenceheste). 

 

Betina Wolgenhagen Hindbo. 
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Hjertestarter 
 

Vi vil lige gøre de nye 

Herslevborgere, samt 

dem som har glemt det, 

opmærksom på byens 

hjertestarter. 

 

 I Herslev Bygade 1 på 

det røde hus hænger 

hjertestarter skiltet 

med en pil, som viser 

om til gårdens vaskerum. Derinde sidder Hjertestarteren. 

Vaskerummet er åbent hele døgnet. 

 

Pia Møller 
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Hvem er Jonny Larsen ? 
 

Født den 11.05.1931 i Kolding. 
Har bort i Herslev i 38 år 
Arbejde : Pensioneret ingeniør. 
 

De 10 NÆRGÅENDE: 
  
Det første, jeg kan huske i livet, er ……“ at jeg havde en nissemands dukke, 
som jeg var meget glad for.” 
  
”Da jeg var lille, var der ikke noget bestemt, at jeg gerne vil være. Men efter 
realeksamen, kom jeg i lære som tømrer. I 1946, havde jeg været i korpslejr 
som KFUM spejder i Sønderborg, hvor jeg var med til at lave indgangsportal. 
Det gav mig lyst til at være tømrer.” 
  
Mit livs største vendepunkt var..... “ da jeg blev skilt fra min første kone, og 
giftede mig med Inger.” 
  
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “hygge sammen med familien og 
gode venner.” 
   
Man ved, man har en rigtig ven, når…..“personen er til at snakke med, men 
også være tavs med” 
  
Jeg synes selv, at jeg er bedst til….. “at udtrykke mig skriftligt ” 
   
Det, jeg sætter størst pris på i Herslev, er……“ et godt naboskab.” 
  
Som ’gammel’ er jeg… “blevet glad for, at skrive mine erindringer og at have 
været formand for Vejle Amtskreds Parkinsons forening i 8 år, fra 2002 – 
2010 ” 
  
Det sidste, jeg vil gøre her i livet, er… “at takke min gode familie ” 
  
Tak til Jonny.                                                               
Karen Gallagher-Hansen. 
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Dådyr i området 

Som et nyt element i naturen i Trekantområdet er der udsat dådyr. Dyrene 

stammer oprindeligt fra de dådyr, der findes i Dyrehaven i København og fra 

bestanden på Wedellsborg på Fyn. 

Dyrene er udsat fra en indhegning i Smidstrup-området foranlediget af, at 

denne skulle nedlægges, og de har efterhånden bredt sig således, at der og-

så går nogle stykker i Herslev-Taulov området og ikke mindst i Viuf-skov-

komplekset. I Viuf Skov-området er der nok efterhånden 30-35 stykker. Også 

i Eltang er der efterhånden en god bestand, der stammer fra et udslip for 

flere år siden, men hvor lokale landmænd og jægere har holdt hånden over 

dem gennem år. 

I forbindelse med udsætningen i Smidstrup blev Trekantområdets hjortelaug 

dannet. Hjortelaugets opgave har indtil nu været at forsøge at give dyrene 

mest ro og fred. Det er sket ved, at hjortelauget har fået gennemført en lov-

mæssig fredning af dyrene… indtil videre i 6 år. Man vil sandsynligvis søge 

den forlænget i endnu 3 år, indtil bestanden er så stor og robust, at den kan 

klare sig selv. Fredningen gælder det område, der ligger øst for den gamle 
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hovedvej fra Vejle til Kolding og afgrænset af hhv. Vejle og Kolding fjorde og 

Lillebælt. 

Du kan læse mere om Trekantområdets hjortelaug på 

www.trekantomraadetshjortelaug.dk. 

Netop nu (i november) er det brunsttid for dådyrene, og hører du hjortenes 

karakteristiske grynten i skoven, så ved du, hvad der er på vej. Det er således 

hos dådyrene, at tilstedeværelsen af gamle hjorte gør, at dåerne (hunnerne) 

kommer i brunst. Er der ingen gamle hjorte, kommer dåerne sandsynligvis 

ikke i brunst og dermed ingen tilvækst. Det er en af årsagerne til, at man fra 

Trekantområdets Hjortelaug ønsker de voksne dyr fredet i en periode. Det 

ville jo være træls, at en jæger kommer til at skyde en stor gammel hjort, 

som skulle bruges i brunsten.  

I forbindelse med udsætningen af dåvildt i Smidstrup oplevede vi, at enkelte 

af dyrene ikke var særligt sky over for mennesker, biler og trafik. Og det gav 

da også visse problemer for haveejere… specielt i Smidstrup by, primært 

fordi nogle haveejere fodrede dyrene, medens naboen måske ikke ønskede 

dem. Men efterhånden har dyrene udviklet en naturlig skyhed, og nu hører 

vi faktisk ikke om disse problemer mere. Det er også kun ganske få, der er 

blevet kørt ned af biler. Dådyr er rigtig gode til at passe på sig selv og tilpasse 

sig omgivelserne… lige modsat af kronvildt, som vi ofte oplever kørt ned på 

motorvejen, og de kræver også meget større arealer end dådyrene. 

Det er ikke således, at hjortelauget ønsker en kæmpestor bestand af dådyr i 

området, men kan vi komme op på en stabil bestand, der står spredt i fred-

ningsområdet, vil det være meget fint. Det er ikke vores tilgang, at dådyrene 

skal give problemer for have- og skovejere… eller endsige presse/erstatte 

rådyr og andre dyrearter… men bare give en mere varieret natur og flere 

oplevelser for de naturinteresserede. 

På hjortelaugets vegne 

Torben Agerholm, E-mail: tra@blaakjaer.dk, mobil 2088 8435 

 

 

 

 

mailto:tra@blaakjaer.dk
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1 års jubilæum på Kirstinelund 

D. 1. november 2015 fejrede vi 1 års jubilæum på Kirstinelund, og det blev 

også dagen, hvor den nyrenoverede del af stueetagen kunne meldes indflyt-

ningsklar. Den ene halvdel af huset er nu gennemrenoveret med isolering, 

gulvvarme og nye installationer - nyt køkken, 

bryggers, 2 badeværelser og 3 værelser er det ble-

vet til. Det har været et år med masser af arbejde 

og mange beslutninger at træffe (ind imellem har 

det nok set kaotisk ud for de forbipasserende), 

men resultatet er bestemt det hele værd!  

Køkkenet er bevaret som husets midtpunkt. Her 

ses, hvordan der har været både ind-og udgang til 

spisestuen, dog gennem et ”anretter-værelse” 

som vi har sløjfet. Dørene er originale, og oven-

over hænger en gammel tallerkenrække bygget til 

rummet. Den centrale skorsten laver 

en naturlig opdeling mellem køkken og spisekrog. 

Etablering af jordvarme 

Efter mange overvejelser og beregninger fra flere forskellige energikonsulen-

ter, besluttede vi at etablere jordvarme og få installeret varmepumpen nu, 

hvor vi alligevel havde ”gravet op” i bryggerset. Varmepumper skulle være 

mest rentable i nyere velisolerede huse, og her kan det gamle stuehus kom-

me til kort, da vi har valgt at lade ydermurerne stå, som de er (fuldmurede 

1½-stens). Dog er der efterisoleret i gulv og loft, og med gulvvarme i alle rum 

er der store flader til at afgive varme, selv med en lav fremløbstemperatur. 

Anlægget fra Vølund er et af de største, man etablerer i private boliger, da vi 
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på sigt gerne vil have mulighed for at opvarme hele huset med varmepum-

pen. Indtil videre er anlægget kun tilsluttet den nyrenoverede del, det funge-

rer upåklageligt, og varmebudgettet ser lovende ud. Gennem TREFOR har vi 

søgt energitilskud som en lille hjælp til investeringen, en simpel og hurtig 

proces som kan anbefales, hvis man laver energirenovering. Lille Velling VVS 

stod for installation af anlægget, og på ca. en uge var der gravet slanger ned, 

og anlægget var tilsluttet. Slangerne er gravet ned i marken, så ”skaderne” i 

haven er minimale. 

Arving på vej 

Næste projekt er at sikre arvingen, som skulle komme til verden i slutningen 

af november, om alt går vel. Det kommer nok til at optage os vinteren over, 

men til foråret regner vi med at gå i gang med udestuen og lidt af det udven-

dige. Vi håber også med tiden at blive bedre til at deltage aktivt i borgerfor-

eningens arrangementer, så vi kan møde nogle flere Herslev-borgere. 

 

De bedste hilsner fra Kirstinelund (Dennis og Line) 
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Ulv i Follerup? 

Den 29. marts, om formiddagen bliver jeg ringet op af Frits Christensen, som 

bor ved Follerup skov. Han fortæller, at han på sin morgentur har fundet 

resterne af et stykke råvildt i kanten af hegnet langs grusvejen ved vandbas-

sinet nord for Follerup skov.  

Jeg tager op og får resten af dyret i 

en genbrugssæk. Hjemme får jeg 

skåret relevante dele af og leveret 

det til Århus Universitet sammen 

med en beskrivelse af fundet og 

billede. Vil gerne have det under-

søgt for dna af, hvad jeg tror er ulv. 

Siden sætter jeg nogle vildtkamera-

er op flere steder ved vejen og i 

skoven. 

Efter noget tid rykker jeg for svar på 

mail. Jeg får at vide, at prøven har 

været under analyse flere gange, men at de ikke har fundet noget. De vil 

prøve igen.  Siden rykker jeg igen for svar. Får så at  vide, at det ikke er nemt 

at finde dna materiale på noget,  når det har ligget i naturen længe. Det til 

trods for, at jeg havde oplyst universitetet om, at dyret var opsamlet mindre 

end 24 timer efter, at det var dræbt. Det påpeger jeg så igen på en mail til 

vedkommende. Intet svar på det. Den 26-8 rykker jeg endnu engang for svar.  

Først d. 4-9 få jeg en melding om, at de har kørt analysen igennem igen uden 

resultat. 

Jeg har ikke set billeder af ulv på vildtkameraerne. Men jeg er meget overbe-

vist om, at det er en ulv, der har taget det stykke råvildt. Efterhånden er der 

flere observationer og også dna af ulv her i Trekantområdet.  Og der er fun-

det en del råvildt, der har set ud som det jeg har sendt prøver ind af. 

Hvorfor universitet ikke kan finde noget dna, kan man jo så kun gætte på. Vil 

man ikke ud med, hvor mange ulve der er eller? 
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Som jæger kan jeg sagtens leve med, at der forsvinder noget råvildt og an-

det vildt til rovdyr. Jeg kan dog ikke se, at vi i lille Danmark har plads til så 

stort et rovdyr, som ulven. 

Ulven er ikke farlig for mennesker, siger de kloge! Det kan til dels have sin 

rigtighed. F.eks. de steder hvor ulven lever i store øde områder uden nævne-

værdig kontakt med mennesker, og hvor den må jages. Ulven er jo ikke en 

truet art. Man ser dem også sjældent de steder i modsætning til, hvor tit der 

er set ulve her. Jeg er ganske sikker på, at vi i Danmark vil få problemer, når 

ulven her finder ud af, at mennesker ikke er farlige for den. Indtil nu er det 

hjortevildt og husdyr, der er taget, men jeg tror også, at vi vil se, at hunde 

bliver taget af ulven, som f.eks. i Sverige. Men hvad så, når det måske er et 

barn! 

Jeg hører gerne, hvis der er nogen, der finder noget, som kunne være taget 

af ulv, vi kan jo prøve at sende mere til undersøgelse. Jeg ser væsentligt min-

dre råvildt i min skov her i efteråret og har hørt det samme fra flere andre 

lodsejere. 

 

Mvh. Mikkel Sørensen. 
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Efterårstanker 

Så er det slut med sommeren 2015. 

Den koldeste i 19 år siger man. Der var nu heller 

ikke mange dage med høj sol og i dag den sidste 

dag i august minder det mest af alt om en efter-

årsdag med mørke tunge skyer og regn det me-

ste af dagen. 

Underligt, at det på et eller andet plan skule væ-

re den varmeste sommer nogensinde. Nu må vi 

indstille os på efterårets lidt triste tid.  

        Brandbæger 

 

Selv om sommeren har været kold, har den alligevel været godt gang i alt, 

hvad der ellers gror, træer, buske og alle lavere vækster. Det har været 

svært at holde græsset nede. Efter 4-5 dages slåning af græsplænen, var den 

lang igen. 
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Langs vejen nåede græsstråene en formidabel højde nogle steder ca. 2 m, 

Nu er de faldet lidt ned, har kastet frø og er delvist visnet. Af andre endnu 

mere spændende planter, har jeg nydt at kigge på mange forskellige blom-

ster. Når man spadserer, får man rigtig tid til at repetere sin botanisk viden. 

Jeg har undret mig meget over den stærk gule brandbæger, der i den grad 

har bredt sig de seneste år. Jeg har fået fortalt, at denne plante er meget 

giftig for heste. Gad vide om hestene ved det. De kan vist dø af at spise dem 

– uha! 

Af nogle lidt mindre skadelige vilde planter, har jeg beundret nogle sjældne 

orkidearter, en skov-hullæbe. Den ligner lidt en gøgeurt i opbygning, men 

ikke i farven. Den er bare så spændende og smuk 

med sine små rødgrønne orkideblomster op ad 

stænglen. Jeg håber og tror, den vil brede sig. 

I øjeblikket står der også en hel del rejnfan 

(guldknap). Også en skøn plante med de mange   

gule knapper. Ind imellem lyser gederamsene op 

sammen med de lyslilla blåhatte. En del storblom-

strede lave tidsler fuldender farve symfonien med 

sine flotte grågrønne blade. Skønt med de vilde 

planter. 

         Skov-hullæbe 

 

I vort eget haveunivers, er der lidt småt med blomster i øjeblikket. Høstane-

monerne ser lidt syge ud. Bladene bliver gule, uvist af hvilken grund. Georgi-

erne overlevede ikke det kolde forår - de kom slet ikke op. De store tusinde-

stråler er bare umulige at styre  myldrer op over alt og bliver så voldsomme i 

den våde jord, men så længe de blomstrer, kan man godt holde ud at se på 

dem, men nu skulle de klippes ned, inden de smider frø. 

 

Køkkenhaven er reduceret til et højbed med et telt over. Teltet er tapet fast 

på selve trækassen, så sneglene er endelig udelukket fra at æde min persille 

og dilden. Jeg fodrer til stadighed fugle. Vi kan så godt lide at iagttage, når 
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forældrefuglene tager deres unger med på foderbrættet og stopper mad i 

næbbet på dem. Ud over sværmen af forskelige 

mejser har der også været en hel kærnebider fa-

milie. Det er smukke fugle, der ligner kæmpestore 

bogfinker. Ungerne tog godt for sig af solsikkeker-

nerne, men så en dag var de pludselig alle væk 

undtagen en lidt forpjusket unge. Den sad og sun-

dede sig på sålbænken – meget ensom. Den var 

sikkert ikke kommet med familien, da de træk 

væk. Min nabo havde også  besøg af en stor unge 

så det har nok været den, der var ude for at lede 

efter familien. 

         Rejnfan 

 

Spættefamilierne har også været der. Sidste år var der kun en familie. I år 

har der i hvert fald været to. Der var nemlig to hanner, der ikke kunne forli-

ges. Landsbysvaler har vi også haft i laden. I den 

sidste tid har de haft travlt med flyveøvelser med 

(går jeg ud fra) både 1ste hold unger og 2. hold og-

så. Det er ganske sjovt, nu har de lært at sidde i 

trætoppene, når de trænger til et hvil, men hvor er 

de dygtige flyvere. Det er sandelig også nødvendigt 

med den lange rejse de nu er ude på. Spændende 

om de overlever og kommer igen næste forår. 

         Tusindstråle 

 

Et andet eventyr handler om rådyrene. I forsommeren gik der tre, fire råer, 

der alle var ret tykmavede, på daglig ædetur i vores have. De kom altid i 

mørkningen. En af råerne var meget tyk, så vi var jo spændte på, om det 

skulle blive tvillinger. Lige efter at lammene er kommet til verden, ser man 

kun mødrene gå og æde blade og græs, fortrinsvis om aftenen. Nu, hvor 

lammene er blevet større, kommer de sammen med mødrene, og der er og-

så en med tvillinger. Sjovt nok er lammene ikke lige store. Men hvor er de 
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yndige. Et af de ældste lam er en rigtig egensindig unge. Det har været på 

besøg helt alene midt på eftermiddagen. Jeg tror, at råen har svært ved at 

styre dem. Det er mærkeligt, at rådyrene gerne vil føde deres lam her hos 

os. Det er faktisk slet ikke så rart at have dem så tæt på. De bliver jo for 

kendte. Der er en, vi kalder guldlok, den er så fin lysebrun i pelsen og er me-

get nem at kende. Den havde også lam her sidste år. Vi ved jo, at ikke alle 

overlever vinteren af den ene eller den anden grund. Alle disse rådyr har 

betydet, at vores hund kun er ude under meget stærk bevogtning og må nø-

jes med ture i snor.  

Endnu en gruppe små dyr har invaderet os. Ganske små frøer og tudser 

vrimler overalt. Det er meget sent i år, men vel også på grund af kulden. 

Større frøer er det lidt småt med – men muldvarpe uha-uha. De har haft me-

get travlt i sommer. Nu håber jeg, de holder pause, når vintertiden indfinder 

sig og samtidig et beskedent ønske om, at dræbersneglene vil uddø. 

- Gunhild  
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Omfartsvej ved Herslev Kirke 

 

.. samt forbedrede parkeringsmuligheder foran både kirke og forsamlings-

hus.  

Ole Davidsen fik til Herslev Menighedsråd lavet dette oplæg af Rambøll, som 

vi prøver at arbejde videre med. 

 

 
Formål: 

At få en mere sikker og overskuelig vej ved at få det skarpe sving rettet 

ud. 

Bedre parkeringsforhold foran Herslev Forsamlingshus og Herslev Kirke. 

Trafikken flyttes længere væk fra de samme. 

 

Udvalget, som arbejder med sagen: 

 

Fra Borgerforeningen :   Søren Hansen 

                                            Mikkel Sørensen 

Menighedsrådet:             Peter Lund 

Forsamlingshuset:           Lars Starning  

  

Vi har kontakt til Nickolaj Wyke fra byrådet, som vil hjælpe os videre. 

 

Mvh. Mikkel Sørensen.  
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Industrivej 16 A, 7000 Fredericia Tlf. 75 92 22 

Ny bænk foran Forsamlingshuset 
 
I 2014 skænkede Inger og Ole Davidsens minefond et beløb til Borgerfor-
eningen. Beløbet skulle bl.a. bruges til at mindes Inger og Ole, som begge 
har været drivende kræfter i lokalområdet i flere årtier. 
Borgforeningen har derfor opsat en bænk foran forsamlingshuset med en 

mindeplade. 
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Generalforsamling og energimøde i Herslev Sogns Borgerforening 

D. 3. marts 2016 kl. 19:00 afholder Borgerforeningen generalforsamling og 

energimøde i Herslev Forsamlingshus. 

19:00 – 20:00 Energimøde 

Energigruppen fremlægger resultaterne fra deres undersøgelser af rentabili-

teten af nye energiløsninger i Herslev. 

Alle er velkomne, og der er gratis adgang. 

20:00 – 21:00 Generalforsamling i Herslev Sogns Borgerforening  

Dagsordenen følger foreningens vedtægter—  

se http://herslevborger.dk/wp/vedtaegter 

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. 

 

På valg er  

Søren Hansen 

Torsten Lund 

Afløser for Kate Christensen 

Samt to suppleanter 
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Borgermøde 17. september 

D. 17. september afholdt vi et borgermøde med to indlæg. 

Først præsenterede de tre SDU-studerende, TreFor samt Fredericia Kom-

mune det projekt, der har været kørt i Fredericia. 

Vi havde nogle rigtig gode diskussioner omkring mulige fælles energiløsnin-

ger i Herslev. De fortalte bl.a., at man i Føns på Vestfyn, som er mindre end 

Herslev, har lavet en fælles varmeløs-

ning baseret på flis. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som 

skal undersøge, om der er opbakning 

blandt borgerne til en lignende løsning i 

Herslev. Gruppen består af: 

Anders Brandstrup, Herslev Kirkevej 42B 

Jørgen Friis Kjeld, Herslev Kirkevej 44 

Nicki Thygesen, Gårdvænget 19 

Sten Enevoldsen, Herslev Bygade 15 

 

Derefter gav Willy E. Jensen en rigtig 

interessant forelæsning omkring, hvad 

der skete i Herslev, både i 1849 og 

1864. Under belejringen af Fredericia 

blev Herslev og andre landsbyer besat 

af de Slesvigske tropper. F.eks. blev den 

daværende præst forvist til 1. salen, for 

at slesvigske officerer kunne bo i præ-

stegårdens stueetage. 

Selvom det gik hårdt for sig dengang, var der dog også et vist æreskodeks 

blandt soldaterne, og det var muligt at klage til officererne, hvis man havde 

følt sig forulempet af soldaterne.  

Vi siger tak for det store fremmøde og vil gerne opfordre andre, der har 

noget interessant at formidle til at tage lignende initiativer. 
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Velkommen til Herslev! 

Som et nyt initiativ fra Borgerforeningen er det blevet besluttet at byde 

tilflyttere velkomne til Herslev sogn. Vi byder velkommen med en buket 

blomster samt et eksemplar af de seneste borgerblade og en lille forklaring 

om, hvad Borgerforeningen fortager sig.  

I den anledning har vi budt Silas, Diana og Sten, Herslev Bygade 15, og se-

nest Ann-Lisbeth og Raymond i Åbrinken 10 velkommen til byen. 

Vi vil i den forbindelse igen gerne opfordre alle i og omkring byen til at give 

os et tip, hvis I får viden om tilflyttere. Dette kan enten gøres via Facebook 

gruppen Herslevborger, mail til bestyrelsen@herslevborger.dk eller ved at 

tage kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne.  

Anders. 

 

mailto:bestyrelsen@herslevborger.dk
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Fjernvarme i Herslev? 

Som et udspring af initiativet Bæredygtig Landsby og de deraf udfærdigede 

energirapporter, samt SDU-gruppens arbejde og fremlæggelse, er der blevet 

dannet en Energigruppe med det formål at klarlægge, om der er grundlag 

for at arbejde videre med en form for kollektiv varmeforsyning i Herslev. 

Dette arbejde er i fuld gang, blandt andet har vi været på besøg hos Føns 

Nærvarme ved Middelfart. Her så vi deres anlæg og hørte om deres arbejde 

fra spæd start til færdigt projekt. Det var et meget spændende og givtigt 

møde med mange gode ideer og input. Derudover har vi en tæt dialog og 

samarbejde med Fredericia Kommune om de mange forskellige muligheder 

og problemstillinger.  

Byrådet i Fredericia Kommune har, som det kan ses herunder, valgt at af-

sætte penge til landsbyerne, dette håber vi at kunne drage nytte af i vores 

arbejde i Herslev. 

Dette uddrag er taget fra Fredericia Kommunes budget 2016: 

 
Målet indtil videre er at kunne afholde et informationsmøde i forbindelse 

med Generalforsamling i Borgerforeningen den 3. marts 2016. Her vil vi 

fremlægge vores ideer og tanker og samtidig lodde stemningen for projek-

tet. 

- Anders Brandstrup 
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Nyt fra forsamlingshuset 

Lørdag d. 26. september afholdt vi Efterårs-/jubilæumsfest. En rigtig dejlig 

fest med masser af lækker mad, højt humør og ikke mindst gang i dansesko-

ene. 

Vi håber, at endnu flere har lyst til at deltage næste år. 

Stor tak til de friske piger fra Rideklubben der passede bar og hjalp i køkke-

net.  

Hver onsdag spilles der banko i forsamlingshuset, og til vores store glæde er 

vi nu mellem 50 – 60 spillere. Men der er naturligvis altid plads til flere.  

Så til info åbnes dørene kl. 17:45, og spillet starter kl. 18:45.  

Sidste bankospil inden jul er d. 16. december. 

Nytårsbanko er d. 30. december. 

Første bankospil i 2016 er d. 6. januar. 

Bestyrelsen har besluttet, at der pr. 01.01.2016 ikke må ryges i forsamlings-

huset. 

Her hvor 2015 er ved at gå på hæld, kan vi se, at opdateringen af vores 

hjemmeside virkelig har givet pote. Vi har haft en flot fremgang i udlejnin-

gerne, både i weekenden og på hverdage. 

Skulle du have lyst til at leje forsamlingshuset så tjek vores hjemmeside på 

www.herslevforsamlingshus.dk. 
eller du kan kontakte vores udlejer Mette, på telefon nummer 23 98 80 

53 (IKKE SMS!!) eller på mail booking@herslevforsamlingshus.dkVenligst no-

ter Herslev Forsamlingshus i emnefeltet . 

 
Vi ønsker alle vores medlemmer og brugere en rigtig glædelig jul samt et 

godt og lykkebringende nytår. Håber på jeres forsatte store opbakning til 

vores gamle smukke hus. 

Lad os i fælleskab hjælpe hinanden med at holde liv i vores dejlige landsby! 

 

På bestyrelsens vegne  

Tina Davidsen 

http://www.herslevforsamlingshus.dk
mailto:booking@herslevforsamlingshus.dk
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Idrætsforeningen 
http://www.herslev-if.dk/ 

Formand:  John Meldgaard Nielsen 28 58 13 17  

Næstformand: Robert Ostaszewski 30 63 61 67  

Kasserer:  Henrik Jørgensen  26 27 72 21  

Sekretær:   Klaus Johansen   
Menigt medlem:  Henry Johansen 
Menigt medlem:  Tony Joensen 
Menigt medlem:  Nicki Glanz 
 
 

Herslev Menighedsråd 
Formand:  Peter Lund,     75560063 – 21640690 
Kasserer:  Asta Fink,     57560240 – 27388127  
Kontaktperson: Mette B. Sørensen  86741932 – 22571488  
Sekretær:  Eva Lorey,     75560131 - 24844898 
Medlem:  Lotte Bangsgaard  60493327  
Kirkeværge:   Peter Glanz,   75560092 – 24606175 
Præst:  Sara Flokiou,    75560166 
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Huskeseddel til opslagstavlen  
 
 

 
 
 
 
Næste nummer af  Borgerbladet udkommer i weekenden 1/4—3/4 
2016 - Deadline for materiale: 23/3 —2016 

December   

5/12 13-15 Julehygge Konfirmandstuen 

19/12 19:30 Julekoncert Kirken 

Januar   

19/1 19:30 Filmaften Konfirmandstuen 

25/1 19:00 Forsamlingshusets generalfor-

samling 

Forsamlingshuset 

Februar   

4/2 19:30 Sogneaften Konfirmandstuen 

Marts   

3/3 19:00 Energimøde Forsamlingshuset 

3/3 20:00 Borgerforeningens generalfor-

samling 

Forsamlingshuset 


