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Kære borgere i Herslev Sogn 

Den 10. oktober fik jeg en opringning fra kommunaldirektør Michael Holst, 

som kunne overbringe den glædelige nyhed, at Fredericia kommune havde 

købt ”Knudsens Gård” med henblik på nedrivning. Dette er kulminationen på 

et forløb, der har været i gang i mange år. Det egentlige gennembrud kom 

efter Fredericia Dagblads dækning af sidste års generalforsamling.  

Dette er en kæmpe mulighed for sognet, som vi skal sørge for at udnytte. 

Hvis vi vil have mere end et vildtvoksende græsareal, kræver det dog, at der 

er nogen, som tager nogle initiativer, og som stiller noget arbejdskraft til 

rådighed. Derfor har vi i forbindelse med generalforsamlingen 2. marts ind-

kaldt til et borgermøde om, hvad vi kunne tænke os at bruge grunden til, og 

hvem der kunne tænke sig at bidrage (se mere herom på side 33).  

D. 26. oktober havde vi et møde med Fredericia kommune og de øvrige be-

boerforeninger i kommunen angående ansøgning om deltagelse i et større 

projekt med titlen ”Landsbyklynger”. Formålet er at fremme samarbejdet 

mellem en gruppe af landsbyer i kommunen. Fredericia kommune har lavet 

en samlet ansøgning. Hvis vi bliver udvalgt, vil der blive behov for nogle loka-

le ildsjæle, der kan repræsentere Herslev (se mere herom på side 40). 

Som vi skrev i det forrige nummer af Borgerbladet, er der blevet opsat skilte 

med anbefalet hastighed på 30 km/t gennem Follerup. Vi har desværre fået 

tilbagemelding fra beboere i Follerup om, at skiltene generelt ikke respekte-

res. Af hensyn til beboernes sikkerhed vil vi opfordre alle til at køre forsvar-

ligt gennem hele sognet. 

Som det fremgår at indkaldelsen til Borgerforeningens generalforsamling (s. 

32), er der behov for 5 nye medlemmer af bestyrelsen samt to suppleanter.  

Dette er en god mulighed for at danne en ny bestyrelse med friske øjne på 

sagerne.  Det kræver dog, at der er nogle lokale ildsjæle, der melder sig. Pro-

blemstillingen er,  at ildsjæle typisk engagerer sig i mange forskellige ting og 

derfor sjældent har ledig kapacitet til nye frivillige opgaver. Jeg håber, at der 

er nogen, som kan se ud over den daglige travlhed og investere et par år i, at 

vi løfter niveauet i sognet. Samtidig håber jeg, at resten af sognet vil  respek-

tere, at disse  folk bidrager med deres sparsomme fritid. 

På vegne af bestyrelsen, Torsten Lund 
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Kirketaxa kan bestilles på menigheds-

rådets regning til alle gudstjenester 

på tlf. 75 50 34 11. 

Gudstjenester i Herslev Kirke 

Efteråret 2016 

December     

04.12 kl. 09.00 Gudstjeneste ved Lars Seeberg  

11.12 kl. 10.00 
Indsættelsesgudstjeneste for Char-

lotte Quiring 
Efterfølgende velkomst 

for Charlotte i våbenhuset 

16.12 kl. 10.00 
Gudstjeneste for børnehuset, dag-

plejer og forældre/bedsteforældre 

med børn 
  

18.12 kl. 10.00 Højmesse ved Charlotte Quiring   

24.12 kl. 15.00 
Julegudstjeneste ved Charlotte 

Quiring 
  

25.12 kl. 10.00 Højmesse ved Charlotte Quiring   

26.12 kl. 10.00 Højmesse ved Charlotte Quiring   
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Præstens tanker… 
I slutningen af oktober var jeg blevet inviteret til Sønderborg for at undervi-

se en gruppe sygeplejersker i at håndtere de etiske dilemmaer, de dagligt 

oplever i kraft af deres arbejde. Forud for undervisningen skulle de hver sen-

de mig en mail med et eller flere eksempler på sådan et dilemma, så jeg hav-

de en fornemmelse af, hvad de går ud på.  

 

Januar      

01.01 kl. 16.00 
Nytårsgudstjeneste ved Charlotte 

Quiring 
Efterfølgende bobler og 

kransekage i våbenhuset 

08.01 kl. 10.00 Højmesse ved Charlotte Quiring   

15.01 kl. 10.00 Højmesse ved Charlotte Quiring   

22.01 kl. 10.00 Højmesse ved Charlotte Quiring   

29.01 kl. 10.00 Højmesse ved Charlotte Quiring   

Februar       

02.02 kl. 19.00 
Kyndelmissegudstjeneste ved 

Charlotte Quiring 
Efterfølgende kirkekaffe 

05.02 kl. 10.00 Højmesse ved Charlotte Quiring  

12.02 kl. 10.00 Højmesse ved Charlotte Quiring   

19.02 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Charlotte Quiring   

26.02 kl. 10.00 Højmesse ved Charlotte Quiring  
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Da jeg læste disse dilemmaer igennem, gik det ret hurtigt op for mig, hvad 

en af de helt grundlæggende forskelle på sygeplejerskernes arbejde og mit 

arbejde er: Sygeplejerskerne vil rigtig gerne ”fikse” deres patienter, helbre-

de dem og fjerne det, der gør ondt. De vil gerne have kontrollen over, i 

hvilken retning behandlingen skal gå, og hvad udkommet skal være. Jeg er 

klar over, at størstedelen af mit arbejde handler om at være i det, der ikke 

kan ”fikses” – at være sammen med mennesker, der har ondt i livet, og 

hvor der ikke er noget at gøre ved det. Sygeplejerskerne arbejder på at ha-

ve hånd i hanke med alting – jeg ved, at rigtig meget af det, vi kommer 

igennem i livet, er ude af vores hænder. 

 

Efterhånden som jeg fik udfoldet den tanke for de sygeplejersker, jeg skulle 

undervise, kunne jeg se dem nikke med og langsomt sænke skuldrene. De 

havde brug for at høre, at nogle gange, når de synes, det er rigtig svært at 

være dem, så er det fordi, de forsøger at få kontrol over noget, de ikke kan 

kontrollere. De er magtesløse…  

Det er ikke en følelse, vi anerkender særligt i vores samfund i dag. Hvor 

ofte har vi ikke hørt det sagt, at ”Man kan, hvad man vil”, ”Hvor der er vilje, 

er der vej…” osv. Den tankegang lægger op til, at det 100% er op til os selv, 

om vi lykkes i livet. Det er den tankegang, der får os til at løbe hurtigere og 

hurtigere og hele tiden at jagte nye mål. Det er også den tankegang, der 

resulterer i angst og stress, fordi vi konstant forsøger at være dygtigere, 

end vi er. Vi vil ikke indse, at vores kunnen har sine begrænsninger.  

 

Men det er ikke alting, der er op til os! Hvis vi kan indse det og indse, at vi 

ikke har ansvaret for alting, men derimod placere ansvaret hos Gud, hvor 

det hører hjemme, så vil vi opdage, at det frigiver nye kræfter, nye ressour-

cer, som vi kan bruge langt bedre. Det gælder ikke kun for sygeplejerskerne 

i deres arbejde, men for os alle i alle facetter af livet. Der er selvfølgelig 

masser af ting, vi har indflydelse på og derfor også ansvar for. 

Men vi gør os selv en bjørnetjeneste, hvis vi ikke vil indse det, 

når vi støder på nogle af de store, tunge ting, som vi ikke har 

ansvaret for: Sygdom, død, ulykke, som kan ramme os alle, uden 
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 at andre end Gud kan stilles til ansvar. 

Vi må minde os selv om, at vi kun er mennesker – og så ikke glemme Gud: 

 

Gud giv mig sindsro til  

at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre,  

mod til at ændre de ting, jeg kan,  

og visdom til at se forskellen.     /Sara Flokiou 

 

Præsentation af barselsvikaren 

Herslev skal have en ny borger i januar, og 

derfor skal staben ved kirken udvides. Når der 

nu bliver mange i sognet, må der hellere være 

to præster – i hvert fald så længe den ene er 

på barsel. Og denne ekstra-præst, eller bar-

selsvikar, hedder Charlotte Quiring. 

Hun tiltræder den 1.12., bliver ordineret i Ha-

derslev domkirke den 8.12. og indsættes i 

Herslev kirke den 11.12. Så er datoerne på 

plads, hvor I kan kigge på hende. Nu må I hel-

lere få lidt at vide om personen: 

Jeg er født den 12.10.1972 og voksede op i Dortmund i Tyskland i en præste-

gård i storbyens forstad. Jeg er nr. 2 i en søskendeflok på 4. Jeg gik meget 

målrettet min vej til præstegerningen, siden jeg havde følt mig kaldet til det 

en vinteraften i en valfartskirke for efterhånden mange år siden. Jeg fik min 

kandidat i teologi i februar 2000 i Tyskland og supplerede med en dansk kan-

didat i teologi fra Århus Universitet i 2005. 

Dog forløber livet sjældent på en lige vej. Der kom ”slinger i valsen”, da jeg 

var i praktik i den tyske menighed i Lissabon i Portugal. For der mødte jeg 

min mand, Peter Quiring, som er ingeniør. Samtidigt med at der var for man-

ge teologer i den tyske kirke, fik han en stilling ved LM, som nu har et kontor 
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i Bramdrupdam. Derfor flyttede vi til Danmark, nærmere bestemt Skodborg, 

hvor vi bor endnu. 

Efter nogle år havde vi ikke bare fået vores tre dejlige børn, Jonathan, Eva og 

Elisabeth, men var også faldet så godt til, at vi besluttede os for at betragte 

Danmark som vores hjemsted. 

Mens børnene var små, arbejdede jeg som lærervikar og senere som tilkal-

devikar i et bofællesskab for udviklingshæmmede voksne. Desuden var jeg 

kirkesanger i Skodborg og Skrave, og tog sideløbende uddannelsen deri på 

kirkemusikskolen Løgumkloster. Musik har altid betydet meget for mig. Jeg 

har lært at spille violin og dyrker det til husbehov, og har sunget i kor de for-

skellige steder, hvor jeg boede. 

Biskoppen Elof Westergaard var den, der fik mig til at vende tilbage til teolo-

gien. Han lovede, sammen med biskoppen Marianne Christiansen at finde 

det sted, hvor mit arbejde, Peters arbejde og vores familieliv ville gå op i en 

højere enhed, når først jeg havde taget uddannelsen på pastoralseminariet. 

Så den tog jeg i løbet af foråret. 

I én af praktikerne fulgte jeg sygehuspræsten i Esbjerg. Det tiltalte mig me-

get, selvom jeg mener, at jeg også trives meget med de forskellige opgaver, 

et sogn byder på. Derfor krævede det ingen overvejelser, da jeg så mulighe-

den for at afprøve begge dele samtidigt i barselsvikariatet hos jer i Herslev. 

Jeg er meget glad for, at jeg kan få lov til at være jeres præst, mens Sara ta-

ger sig fuldtid af den nye Herslev-borger (Og så slap biskopperne for at finde 

noget til mig…) 

Pga. min baggrund passer jeg teologisk ikke i nogen skuffe. Vigtigst for mig 

er, at Gud er med os i vores liv - som jeg forstår som pilgrimsvandring - uan-

set, hvordan livet arter sig. Han er den, som går med sine disciple til Emmaus 

og viser sig for dem, når de har brug for det. Ingen discipel er mere værd 

end en anden og kun tilsammen danner vores liv det mønster, som Guds 

virkelighed er. 
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 Jeg ser frem til at møde jer i de forskellige sammenhænge, der er i Herslev. 

Skulle I få brug for mig, er I altid velkommen til at ringe til mig. Jeg vil gerne 

komme til jer eller vi kan aftale en tid på mit kontor, som skal indrettes i sog-

nehuset ved præstegården. Min dør er også altid åben – dog er turen til 

Skodborg måske mere besværlig end et telefonopkald. 

De bedste hilsner fra Charlotte Quiring 

 

Vinter i sognet 

Kommende arrangementer: 

December: 

06.12 kl. 19.30: Julekoncert i kirken med efterfølgende glögg og æbleskiver i 

forsamlingshuset 

08.12 kl. 19.00: Ordination af barselsvikar, Charlotte Quiring, i Haderslev 

domkirke. Fælles kørsel med afgang fra præstegården kl. 17.30. På vejen 

hjem drikker vi en kop kaffe sammen i bussen. 

16.12 kl. 10.00: Julegudstjeneste for børnehuset, dagplejer og forældre/

bedsteforældre med børn 

Januar: 

12.01 kl. 19.30: Filmaften i konfirmandstuen, Vi 

skal se den Oscarnominerede svenske film ”Så 

som i himlen”: 

På toppen af sin karriere rammes den berømte 

dirigent, Daniel Daréus, af et hjerteanfald og 

trækker sig tilbage til sin barndomsegn. Mod-

stræbende tager han ansvaret for det lokale kir-

kekor, og det vender op og ned på mange ting i 

den lille by.  
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Februar: 

09.02 kl. 19.30: Sogneaften ved Charlotte Quiring 

 

- - -  

Siden sidst: 

Vi havde en forrygende dag i september, hvor vi holdt gospelworkshop i 

konfirmandstuen. De 20 deltagere brugte formiddagen på at øve gospelsan-

ge, der skulle bruges til gospelgudstjenesten om eftermiddagen. Det var en 

rigtig hyggelig og festlig dag, som vi helt sikkert skal gentage en anden gang. 

 

I begyndelsen af oktober blev der afholdt ”Luthers Nøgle” i Taulov—et stort 

rollespil for alle ca. 500 konfirmander i Fredericia provsti. I år var det 3. 

gang, vi afholdt arrangementet, og det var tydeligt at mærke, at de ca. 100 

frivillige, der er med til at løfte opgaven, efterhånden kender deres roller og 

derfor kan være med til at forbedre de forskellige poster. Det var en rigtig 

dejlig dag. 

 

I slutningen af oktober afholdt vi en ”før-

reformatorisk” gudstjeneste i samarbejde med Tau-

lov kirke. Gudstjenesten var en del af projektet 

”Kirken på vej”, der leder frem mod reformations-

året 2017. Der kom over 130 kirkegængere for at 

deltage i gudstjenesten, der indeholdt messesang, 

munkekor, latinske bibeloplæsninger og levende lys. 

Efter gudstjenesten fortsatte vi over i forsamlingshu-

set, hvor der var grønkålssuppe, øl, æblekage og fo-

redrag. 

 

Menighedsrådet og kirkens ansatte har været på studietur til Fyn. Vi besøgte 

Johannes Larsens museum i Kerteminde og fortsatte derefter til kirken i 

Vollsmose, hvor vi mødtes med sognepræsten, Ole Gaustad, der fortalte os 

om udfordringerne ved at være kirke i en del af Danmark, hvor kun 10% af 
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 sognet er beboet af etniske danskere. Det var rigtig spændende at høre om, 

hvordan det er at være kirke på et sted, der er så forskelligt fra Herslev! Bag-

efter nåede vi ind i et lille indkøbscenter/bazar, der ligger ved kirken. 

 

I begyndelsen af november var de 8 konfirmander fra Herslev på udflugt 

sammen til Århus. Vi blev vist rundt af Michael, der i flere år har levet som 

hjemløs i Århus. Vi hørte om hans liv indtil nu, og hvordan det er at være 

hjemløs. Vi var også inde i domkirken og se det imponerende bygningsværk. 

 

Slutteligt har der været valg til menighedsrådet. Lotte Bangsgaard har valgt 

at træde ud og Per Valentin Nissen er i stedet trådt ind i rådet. Rådets sam-

mensætning er nu således: 

 

 
Herslev Menighedsråd 

Formand:   Peter Lund,    75560063 21640690 

Kasserer og  

næstformand:  Asta Fink,    57560240 27388127  

Kontaktperson:  Mette B. Sørensen ,  86741932 22571488  

Sekretær:   Eva Lorey,    75560131 24844898 

Kirkeværge:   Per Valentin Nissen,  24627468 
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. Herslev/Taulov oldboys-veteraner fodbold 

Sommerturneringen er vel overstået, idet sidste spilledag var d. 31. august.  

I foråret blev Motorikbanen renoveret med nye bander. Efter de to første 

runder i foråret (maj og juni) trængte banens græs også til lidt renovering. 

Dette arbejde blev foretaget i juli måned, så banen fremtrådte på smukkeste 

vis efter sommerferien, hvor vi ligeledes fik nye net til 7-mandsmålene.  

 

 Der arbejdes på banden – kig op en dag og se hvor fint det er blevet!              

    
På billedet: Lars T., Knud og Kim Den færdige bane, klar til opstregning 

 

Der var 10 hold med i turneringen i sommer, og alle hold var godt tilfredse 

med banen og turneringens afvikling. Jan Larsen stod som sædvanlig trofast 

hele sæsonen og holdt styr på kampene. Stor tak til Jan! Ole Møller sørgede 

for klipning af banen til alles tilfredshed. Kommunen stregede banen flot op 

til hver kamp  - og hvad er det, spillerne ser mest frem til efter et velfortjent 

bad? Jo, såmænd en god tredje halvleg; der stod Lars Germansen og Henry 

Johansen klare med kolde øller og varme pølser til alles tilfredshed.  

 

Herslev/Taulov, som indgik et samarbejde pr. 1. april, stillede op med to 

hold, som blev bemandet med en blanding af spillere fra Taulov og Herslev. 

Der blev tilsagt 8 spillere til hvert hold til hver kamp, hvor der var 6 spillere 

ad gangen på banen med fast målmand og 2 udskiftere. Der blev spillet 12 

turneringskampe i alt onsdage i månederne maj, juni og august. Alle hold 

spillede mod hinanden.  Hver mandag var der mellem 15 og 22 spillere til 

træning på træningsbanen ved skolen, hvilket må siges at være godt frem-

møde. 
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Samarbejdet mellem Herslev og Taulov viste sig at fungere udmærket, så 

dette samarbejde vil fortsætte fremover. Der blev spillet i nye, fine spille-

dragter. Det var Lars Thorbjørk, der med fast hånd styrede tropperne i som-

mer.  

            
 Herslev Bulls i orange bluser               Herslev Bears i grønne bluser  

 

Nu hvor solen står lavere og lavere på himlen, og tiden er skruet lidt tilbage, 

er vi rykket indendørs i Landerupgård-hallen, hvor Erik Bangsgaard styrer 

tropperne. Der spilles hver torsdag med start kl. 19. De forgangne torsdage 

er der mødt op til 18 spillere hver gang. Der spilles med 4 spillere på hvert 

hold på banen ad gangen.  

 

Ernst Andersen har sørget for, at vi var godt klædt på til turneringskampene, 

idet han sørgede for både spilledragter,  overtrækstrøjer og bolde både til  

udendørs og indendørs spil og træning hele året.   

 

”De gamle” spillere bliver ikke ved altid, så yngre kræfter må gerne komme 

og snuse lidt til ”grønsværen” når vi kommer hen mod april måned, så vi kan 

få ”sat nogle nye ved”. Betingelsen er en fødselsattest, der viser, at man er 

fyldt 50 år.  

Yngre interesserede er meget velkomne til at henvende sig til formanden for 

fodboldudvalget i HIF, Robert Ostaszewski på telefon 30 63 61 67.  HIF ryk-

kede op til serie 5 i sensommeren 2016. Robert vil fortælle hvornår forårs-

sæsonen begynder. 

 

For Herslev/Taulov oldboys-veteraner - Jonberth 
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Hvem er Camilla Leth 
 
Født d. 7. august 1994 
Har boet i Herslev i 21 år 
Læser til pædagog 
 
De 10 NÆRGÅENDE: 
  
Det første jeg kan huske i livet er: Det synes jeg er lidt svært at svare på. 
Men en rigtig god barndomsoplevelse var at få lov at få en lille træktur på 
mors hest.  
  
Da jeg var lille, ville jeg gerne være: Pædagog, og en kort overgang ville jeg 
gerne være frisør. 
  
Jeg var allermest lykkelig dengang: Min sommerferie i år 2014 var bare 
kanon god. 
  
Mit livs største vendepunkt var: Jeg tror, det må være, da jeg valgte at gå 
på Vejle gymnasium.  
  
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst: Slappe af sammen med familie og 
venner og kæreste. Ender dog tit med at lave alt muligt andet. 
   
Man ved, man har en rigtig ven når: Personen altid er der til at hjælpe med 
både stort og småt. 
  
Jeg synes selv jeg er bedst til: At være positiv og imødekommende. 
   
Det jeg sætter størst pris på i Herslev er: Sportsfesten og alle de andre ar-
rangementer for hele byen.  
  
Når jeg bliver gammel vil jeg: Nyde livet. 
  
Det sidste jeg vil gøre her i livet er: Være sammen med dem jeg elsker. 
  
Tak til                                                                    
Karen Gallagher-Hansen. 
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Lidt fra Toves private børnepasning i Herslev!  

Få en god start på livet, når mor og far skal starte på arbejde 

efter barsel. 

Jeg tilbyder en dagpleje med 4-5 små børn mellem ½ år og 3 

år, med omsorg, ro, varme, tryghed, nærhed der tilpasses det 

enkelte barns behov. Jeg lærer børnene at blive små selvstæn-

dige personer – vise omsorg for andre – at blive selvhjulpet og 

at samarbejde. Har 28 års erfaring som dagplejer i Herslev, har kommunal 

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 går på besøg i børnehaven, hvor vi leger på legepladsen og lærer børneha-

vebørnene og institutionen at kende. 

Vi får sund og varieret kost, frugt og grønsager fra egen avl.  

Jeg har to børn, der bliver 3 år i januar og skal i børnehave, så er der ledig 

plads til februar. 

 

Tove Engelbreth 

Tlf. 23608020  
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 Oldboys-veteraners efterårstur 2016 til Sønderborg Slot  

Efter sommerfodbolden har det været tradition i mange år, at Herslev-IF 

Oldboys-veteraner har været på en efterårstur over en lang weekend til for-

skellige steder i landet. Det har været Lars og Katarina Germansen, som hver 

gang har arrangeret disse fantastisk gode ture.  

I oktober 2015 blev den sidste af denne arts ture afviklet. I år blev afløseren 

til en endagstur til Sønderborg Slot, hvor der deltog spillere med damer, 33 

personer i alt fra det nu sammenlagte Herslev/Taulov oldboys-veteraner. 

Jesper Poulsen kørte os sikkert og godt frem og tilbage i en luksusbus. 

Inden turen gik sydpå kl. 9 lørdag morgen d. 29. oktober, var der hyggeligt 

morgenbord i klublokalerne i Herslev gamle centralskole. Efter hjemkomsten 

var der igen spisning i klublokalerne.  Under spisningen skulle der findes en 

vinder af afstemningen om ”årets guttermand”.  Alle aktive spillere skulle i 

september/oktober aflevere en stemmeseddel med navn på den spiller, 

man mente var guttermanden både på og udenfor banen, en god kammerat, 

hjælpsom etc. Det blev Lars Thorbjørk, som løb med æren. Tillykke til Lars! 

                      

                    Sønderborg Slot 

Vi nåede Slottet lidt før 11, hvor vi fik en rundvisning med historien om 

slottet og en del om Christian den II, som i mange år sad som fange på 

slottet. De fleste på turen havde i skoletidens historietimer læst og hørt om 

kongens ørkesløse vandring om ”det runde bord”. Stor var vores skuffelse da 

vi måtte forlade barnetroen, idet guiden fortalte, at det ”berømte runde 

bord” aldrig har eksisteret. Det fandtes ikke. Kongen kunne færdes frit inde 

på slottet og ”levede som en greve”, bortset fra friheden. 
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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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Kom med på vores Facebook-gruppe 

Herslev Borgerforening har oprettet gruppen Herslevborger på Facebook. 
Vi er pt. 342 medlemmer.  
 
Gruppen er tænkt som et sted for kommende begivenheder, køb & salg 
samt udmeldinger om spontane arrangementer som løbeture, 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 bestyrelsen gerne. 
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                        Her går Chr. II rundt om det ikke-eksisterende bord 

Guiden fortalte endvidere, at der allerede i samtiden var opstået rygter om 

et hårdt fangenskab i et snævert fængsel, hvor den afsatte kongen hvileløst 

have vandret om et rundt bord og slidt en sti i gulvet med sine fødder og en 

fure i bordet med sin finger. Ingen af disse myter, sagde han, svarer dog til 

den virkelighed, som afspejler sig i regnskaberne fra Sønderborg Slot fra Chr. 

II´s tid. 

Det blev til et hurtigt blik ind i slottets gamle bageri samt en hurtig tur gen-

nem nogle af slottets mange sale.  

Vi fik til sidst forevist Slotskirken, Dronning Dorotheas Kapel. Slotskirken er 

et enestående monument, idet det er Danmarks ældste kirkerum fra renæs-

sancen og et af de få bevarede fyrstekapeller i Europa fra reformationens 

tid, sagde guiden. Renæssancen regnes i Danmark for at være i perioden fra 

reformationens indførelse i 1536 og til indførelsen af enevælden i 1660. 

Slotskirken er et monument over den lutherske religion, som kongeparret 

Christian 3. og Dronning Dorothea havde indført i Danmark med Reformatio-

nen 1536. Derudover er kirken også et monument over kongehuset, der hav-

de fået øget magt og nu stod i spidsen for den danske kirke i stedet for pa-

ven.  
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D. 31. oktober 1517 ophængte Martin Luther 95 teser på døren til Witten-

berg Slotskirke. Næste år er det således 500 år siden Reformationen begynd-

te. 

                                         

Parti fra Slotskirken, Dronning Dorotheas Kapel – orglet ses for enden af 

rummet 
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Organisten fortalte, at det, der gør orglet i Sønderborg Slotskirke så specielt, 

først og fremmest er tangenterne. Der er to manualklaviaturer, som er helt 

forskelligt indrettet, og ingen af dem ligner noget andet orgelklaviatur i lan-

det. Det øverste klaviatur har 9 piber tilknyttet og det nederste 5. For det 

andet er tonelejet forskudt en halv oktav opefter, hvilket betyder, at alle 

toner er lysere end normalt. Der kommer derfor en helt anden klang fra tan-

genterne end den, man som musiker ville forvente. Organisten fortalte, at 

orglet er stemt 4½ tone højere end normalt. Fx lyder tonen ”c” nærmest 

som ”f#”. 

Den særlige stemning betyder også, at nogle tonearter klinger meget rent, 

mens andre skærer i ørerne, sagde organisten, som indimellem fortællinger-

ne spillede forskellige stykker på orglet for at vi kunne høre orglets forskelli-

ge muligheder og lyde. 

Efter forevisningen gik turen til slottets gamle køkken, hvor vi spiste vores 

medbragte frokost. Det var et spændende besøg på Slottet, men som altid 

går tiden alt for stærkt, når man oplever noget spændende, men Slottet bli-

ver nok liggende der en rum tid endnu, så der bliver nok muligheder senere 

for nærmere studier. 

Inden vi stak næsen hjemad gjorde vi  et kort ophold ved Seggelund cafete-

ria syd for Christiansfeld, hvorefter Jesper kørte gennem Christiansfeld, hvor 

vi fik set den smukke by, som er kommet på UNESCO’s liste over bevarings-

værdige steder. Derefter fortsatte sightseeingsturen via Hejlsminde til Skam-

lingsbanken, hvor der var en flot udsigt i solskinsvejret.  

Tak til arrangørerne af den oplevelsesrige tur! 

For Herslev/Taulov oldboys-veteraner - Jonberth  
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Herlige Herslev 

Dette var overskriften på en fin, fin artikel i Fredericia Dagblad om vores dej-

lige lille by. 

En efterårs formiddag tog jeg kameraet med på en lille rundtur i byen og jo, 

Herslev er herlig. Denne formiddag, hvor solen lige var ved at bryde igennem 

disen, blev det til et helt fantastisk skue. Nogle huse i Herslev trænger til en                                

   
kærlig hånd og måske også det, der er værre, men rent fotografisk kan man 

få  nogle fantastiske billeder, hvis man går lidt tæt på og ser på lysindfald og 

vinkler. Lidt forfald hører vel også til en landsby som vores. 
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Et kik ned over Øsdalen fra stien bag ved Gårdvænget. Stien ender her, men 

kunne sagtens havde fortsat bag om skolen og videre til Højrupvej. Et natur-

stisystem uden om Herslev ville være en perle. 

 

   
 

 

 

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 !
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Her ender stien, men går man den anden vej fås også et flot skue 

   
 

Videre af Herslev Kirkevej, her med Herslev skov som kulisse 

   
 

Så lige Karens får - et besøg er et hit for de mindste af vore børnebørn 
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Fejlmelding af skader på kommunens hjemmeside 
 

Det er tit, at man støder på et hul 
i vejen, eller en gadelampe, der 
ikke virker.  
Der er en let måde at indberette 
manglerne til kommunen. Man 
går ind på siden: http://
www.fredericia.dk/borger/trafik-
veje-parker/Sider/Default.aspx 
Der kan man vælge, hvad man vil 

indberette. Vi kan opfordre til, at 

man lige tager et screen dump af 

kvitteringen, således at vi har 

historikken, hvis der mod forventning ikke bliver reageret på henvendelsen. 

http://www.fredericia.dk/borger/trafik-veje-parker/Sider/Default.aspx
http://www.fredericia.dk/borger/trafik-veje-parker/Sider/Default.aspx
http://www.fredericia.dk/borger/trafik-veje-parker/Sider/Default.aspx
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Så er vi nået til Herslev Bygade - så idyllisk sådan en efterårsdag 

   
 

Bemærk dampen fra stråtaget 

   
 

Mere bygade! Her kunne man lige smutte en tur ned til Mølleåen 
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Et par kik til en af Danmarks flotteste præstegårde 

 
 

Herslev Møllevej - hvor er Møllen? 

   
 

Inden turen går til Kirketoften, dvæler vi lige ved "Knudsens Gård" 
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Det er næsten kunst! 

   
 

Fra Kirketoften går der en lille sti ud til marken mod øst, her er der et fint 

vue mod bagsiden af vores kirke. Hvorfor stopper stien her, den kunne sag-

tens have fortsat til kirkeområdet, og så var ringen ligesom sluttet. 

   
Jeg håber, indlægget kan være til inspiration for en gåtur rundt i vores dejli-

ge landsby, inkl. afstikkere og ja, Fredericia Dagblad har helt ret, Herslev er 

HERLIG! 

Per Valentin Nissen 
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 Generalforsamling i Herslev Sogns Borgerforening  

2/3 2017—20:00 – 21:00 Herslev Forsamlingshus 

Dagsordenen følger foreningens vedtægter—  

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

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret. 

På valg er  

1. Pia Møller 

2. Thomas Bornemann 

3. Ubesat mandat 

4. Anders Brandstrup  Ønsker ikke genvalg 

5. Helle Gad   Ønsker ikke genvalg 

6. Søren Hansen  Ønsker ikke genvalg 

7. Torsten Lund  Ønsker ikke genvalg 

 

Samt to suppleanter 

 

Pga. flytning, sygdom, nye jobs etc. er vi havnet i en situation, hvor alle be-

styrelsens medlemmer er på valg samtidig, og kun to ønsker genvalg. Der 

skal derfor ideelt set findes 5 nye medlemmer til bestyrelsen samt to supple-

anter ved generalforsamlingen.  Vi opfordrer alle, der kunne tænke sig at 

bidrage til at gøre vores lokalsamfund bedre, til at stille op.  Selvom man 

ikke er interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet, kan man sagtens byde 

ind på opgaver, der ikke nødvendigvis skal varetages af bestyrelsen. 

Kommunens opkøb af ”Knudsens Gård” er en kæmpe mulighed for lokalom-

rådet, men for at få det bedst mulige ud af den, kræver det en arbejdsind-

sats fra lokale ildsjæle. 

Det næste bestyrelsesmøde er 17/1 2017. Folk, som muligvis er interessere-

de, er velkomne til helt uforpligtende at møde op og få et indblik i, hvad be-

styrelsen arbejder med. For nærmere detaljer, kan I skrive til  

bestyrelsen@herslevborger.dk 

mailto:bestyrelsen@herslevborger.dk
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Borgermøde: Hvad kunne vi tænke os med ”Knudsens grund” 

2/3 2017—19:00 – 20:00 Herslev Forsamlingshus 

Alt tyder på, at vi nu langt om længe kommer af med vores lokale ruin, og vi 

får tilmed selv indflydelse på, hvad der skal ske med arealet.  Det er det øn-

skescenarium, alle i området har gået og talt om de seneste knap 10 år, så 

det gælder om at få det bedst mulig ud af situationen. 

Derfor inviterer Borgerforeningen alle borgere i sognet til et debatmøde, 

hvor vi kan diskutere, hvad vi kunne tænke os med grunden, hvilke mulighe-

der der er, samt hvad vi skal gøre for at komme derhen.  

Vi vil opfordre folk til at gå sammen om at lave gennemarbejdede forslag 

inden mødet, som kan præsenteres på 5-10 min (gerne i Power Point). Præ-

sentationen skal som minimum indeholde: 

1. Visionen: Hvordan kommer det sognet til gavn? 
2. Overslagsbudget for det indledende anlægsarbejde og den efterføl-

gende vedligeholdelse 
3. Arbejdsgruppen: Hvor meget kan forslagsstillerne selv varetage, og 

hvilke ekstra kompetencer har de brug for? 
 

Vi vil også invitere politikere fra Fredericia kommune til at komme og delta-

ge i debatten og fortælle om, hvilke rammer vi kan beslutte inden for.  
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Landsbyklynger 

 

En landsbyklynge er: ”Et 
antal landsbyer i et lokal-
område, der samarbejder 
om fælles strategiske mål i 
et netværk. I netværket 
bruger landsbyerne hinan-
dens styrker til at udvikle 
både den enkelte landsby 
og hele klyngen. Landsby-
klyngen er med til at skabe 
fælles identitet og socialt 
fællesskab landsbyerne imellem. Samtidig udvikles fysiske faciliteter og ak-
tivitetsmuligheder i landsbyerne”.  
 
Vi vil gerne blive bedre til at samarbejde på tværs af landsbyerne. Tidligere 
har vi samarbejdet på ad hoc basis, og nu vil vi gerne etablere en stærkere 
samarbejdsstruktur. En struktur som er mere kontinuerlig, og som kan 
adressere både kortsigtede og langsigtede muligheder. 
 
Lige præcis dette tilgodeser projekt ”landsbyklynger”, som er et projekt 
initieret og styret med hjælp fra Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfon-
den. Aktuelt har Realdania og DGI i 2015 gennemført pilotprojekter i fem 
landsbyklynger, og de foreløbige erfaringer herfra peger på, at landsbyklyn-
ger skaber mere samarbejde, øget optimisme og en stærkere grad af til-
knytning til lokalområdet. 
 
Fredericia Kommune har derfor, efter at have fået tilsagn fra de forskellige 
landsbysamfund, udarbejdet ansøgningen om deltagelse i dette, og lægger 
en smule økonomisk støtte til det, hvis ansøgningen bliver godkendt. Kun 
25 landsbyklynger i Danmark vil, ud fra ansøgningerne, blive udvalgt. 
 
Vi har et ønske om at involvere flere af landsbyernes beboere, f.eks. er-
hvervsaktører, lokale borgergrupper, ildsjæle, tilflyttere, unge, børnefamili-
er mm. Vi tror på at samarbejde mellem mennesker med forskellige bag-
grunde og forskellige bevæggrunde kan være med til at løfte vores landsby. 
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Julemarked 

 

Lørdag d. 19. november dannede forsamlingshuset ram-

men om det årlige jule- og husflidsmarked. 

 

Det blev en dejlig dag med masser af glade gæster, der 

gjorde en god handel. 

 

Der var ligeledes godt gang i ”Jule-Cafe´en” hvor der var 

mulighed for at spise frokost, og senere på dagen var der 

æbleskiver.  

Det er dejligt at se så mange benytte sig af vores tilbud 

om et par hyggelige timer i forsamlingshuset med nabo-

er, venner og familien, inden vi alle for alvor bliver 

”ramt” af juletravlheden. 

 

 
 

Fra forsamlingshuset af skal lyde en stor tak for opbakningen til denne dag, 

og en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår til alle.  

 

På bestyrelsens vegne  

Tina Davidsen 
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Nyt fra forsamlingshuset 

 

Banko – Hver onsdag spilles der banko. Vi åbner 

døren kl. 17:45 og starter spillet kl. 18:45. Kom en-

delig og vær med til et par hyggelige timer. 

”Spillertruppen” er en blandet forsamling af mænd 

og kvinder i alderen 14 til ca. 90 år.  

Der er plads til alle!  

 

Efterårsfest – Lørdag d. 24. september dannede forsamlingshuset rammen 

for en hyggelig fest. Vi takker alle, der mødte op og var med til at slide dan-

segulvet. Vi håber, at vi ses igen næset år. 

 

Udlejning – Skal du holde fest eller møde, så husk at du kan leje forsamlings-
huset. Tjek vores hjemmeside på www.herslevforsamlingshus.dk. 

 
 

Bestyrelsen – Vi afholder generalforsamling d. 23. januar 2017 kl. 19:30. I 

den forbindelse søger vi nye medlemmer til bestyrelsen, som ønsker at hol-

de liv i vores gamle hus og ikke mindst vores landsby. 

Bestyrelsens arbejde består i drift og vedligehold af forsamlingshuset samt 

afholdelse af et par aktiviteter i løbet af året. 

Skulle du være interesseret så henvend dig til Formand Frits Rishede 

30280155 eller kontakt et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, Henrik Buus, 

Lars Starning, Mette Danielsen eller Tina Davidsen.  

 

På bestyrelsens vegne  

Tina Davidsen 

http://www.herslevforsamlingshus.dk
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Nyt fra Rideklubben                                        

                                                                                        

Vi har i efteråret afholdt et par stævner, et stort i 

september, hvor andre klubber var inviteret og et 

ministævne i november, kun for vores egne ryttere. 

Begge stævner var velbesøgte, og vi glæder os alle-

rede til de næste i det nye år 

 

I år afholdes årets juletræsfest søndag d. 11. december fra kl. 14.15. Vi star-

ter som altid med nisseoptog gennem byen, efterfulgt af trækture i hallen, 

dans om juletræet og selvfølgelig Lucia-optog. Køkkenet har selvfølgelig 

åbent, hvor der er mulighed for at købe æbleskiver, gløgg eller kaffe. Husk at 

bestille godteposer inden d. 9. december.  

Kom og tilbring en hyggelig dag med os, ALLE er mere end velkommen.  

 

Til næste år afholdes klubbens årlige generalforsamling søndag d. 22. januar. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og det er her årets 

klubmester kåres, beretninger fortælles, og der vælges nye medlemmer til 

bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes i rytterstuen kl. 13.00. 

 

Som noget næsten nyt, har I nu mulighed for at holde børnefødselsdag på 

rideskolen. Til fødselsdagen bliver der stillet ponyer og hjælpere til rådighed, 

samt rytterstuen og køkkenet også er jeres i tidsrummet. Læse meget mere 

om det på vores hjemmeside, hvor der også er kontaktinformationer. 

   

Udover fødselsdagsfest, finder du meget mere info om fx priser, undervis-

ning, aktiviteter og telefonnumre til alle kontaktpersoner, på vores hjemme-

side: www.herrrideklub.dk.  

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår! 

 

På klubbens vegne, Doris Toft Jensen 

 

http://www.herrrideklub.dk
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Skyerne gråner 

 

Vinter og kulde er forestående, men efter årstiden, er det naturligt nok. 

Æblerne er kommet ned (mest af sig selv) og rigtig gode til æblegrød eller 

endnu bedre æblekage. Bladene falder, men ikke samtidig. Nogle træer står 

allerede nøgne, og andre har stadig deres flotte efterårsfarvede udseende, 

og endelig står nogle grønne endnu. Måske falder de inden jul- og så skal de 

fjernes, der hvor de ikke ligefrem pynter eller gavner. De første 10-15 trille-

børe fulde har vi fået fjernet fra gårdspladsen. Hjertetræet er bart, og det 

giver et dejligt lys ind i vores lavloftede stuer. 

Jeg fik sidste år til min fødselsdag et par aroniabuske. De bærer nogle sorte 

bær, og har et meget flot efterårsløv. 

Det er nu ikke løvet, der har min store interesse, men de blåsorte bær. De er 

så sunde, fulde af antioxidanter, og så indeholder de flere E-vitaminer end 

både appelsiner og citroner. Efter intens læsning om disse bær, fik vi stor 

lyst til at få fat i nogle af dem. Jeg fandt på nettet en stor artikel om fæno-

menet og opdagede, at der her i nærheden, nærmere betegnet Vester Ne-

bel, fandtes er gårdbutik, hvor de solgte omtalte vitaminbomber, både forar-

bejdede og som selvpluk. Vi var nu ikke indstillet på selv at plukke, men køb-

te i stedet et glas gelé og en rigtig fin saft, hvoraf vi har fået et shot hver dag. 

Nu ved vi, hvor vi kan få mere, og det er bestemt et sted, hvor vi kommer 
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igen. Gården hedder Elkærholm. Vi fik fortalt, at de havde 50 tønder land 

med aroniabuske, så det var ikke småting, de høstede, frøs ned og lavede 

most af. Det er fint, når der her i landet findes så gode vitaminkilder. 

Brombær er jo også både sunde og dejlige, og så har sensommeren været 

rigtig fin for brombærhøsten. Jeg har fået nogle poser til fryseren, så nu er 

der til både pandekager og ymer. 

Når man har hund, er man tvunget til at lufte den. Vi kører tit en tur op i 

nærheden af Sommerlund, hvor vi parkerer og går en tur langs med skoven. 

En rigtig dejlig tur, hvor man er fri for bilkørsel. På vejen derop, har vi med 

stor tilfredshed set et flot nyt dyrehegn stillet op mod Follerupgårds store 

mark. Det gamle hegn havde stået der, siden motorvejen blev gennemført. 

Skønt der er mennesker, der tænker på dyrene. 

Med alle de reklamer, der kommer i tiden, finder man ud af, at julen står for 

døren med alt, hvad det indebærer. Julegaverne skal jo helst købes i god tid, 

men nu hvor børnebørnene er blevet store, er det ikke helt så sjovt, som da 

vi stod i kø hos fætter BR. Drengene ønsker sig noget, vi ikke har forstand på, 

så vi må have hjælp fra forældrene.  

Det er ikke så lidt, der skal nås inden højtiden – ja, faktisk før 1. søndag i ad-

vent. Vi plejer at være på kirkegården og lægge gran på inden omtalte søn-

dag. Samtidig begynder det herlige binderi med vinterkransene. Et arbejde 

jeg rigtig godt kan lide. Efterhånden har vi meget grønt at klippe af, så det er 

udmærket og skønt at kunne pynte gravstederne. 

Hvis man ikke når alt, hvad man formåede tidligere, må vi jo trøste os med, 

at det bliver jul alligevel, uanset om det bliver en hvid eller en grøn jul. 

Med disse ord ønsker jeg jer en rigtig glædelig jul til alle. 

 

Gunhild. 
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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 og  

næstformand:  Asta Fink,    57560240 27388127  

Kontaktperson:  Mette B. Sørensen ,  86741932 22571488  

Sekretær:   Eva Lorey,    75560131 24844898 

Kirkeværge:  Per Valentin Nissen,  24627468 
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Huskeseddel til opslagstavlen  

December:     

06.12 kl. 19.30 Julekoncert Kirken 

08.12 kl. 17.30 Ordination af  barselsvikar, 

Charlotte Quiring. Afgang fra 

præstegården kl. 17.30. 

Haderslev domkirke 

11.12 kl. 14.15 Nisseoptog Rideskolen 

11.12 kl. 10.00 Indsættelse af barselsvikar, 

Charlotte Quiring 

Kirken 

16.12 kl. 10.00 Julegudstjeneste for børnehuset, 

dagplejer og forældre/

bedsteforældre med børn.  

Kirken 

Januar:  

01.01 kl. 16.00 Nytårsgudstjeneste med efter-

følgende bobler og kransekage 

Kirken 

12.01 kl. 19.30 Filmaften: Så som i himlen Konfirmandstuen 

23.01 kl. 19.30 Generalforsamling for Forsam-

lingshuset 

Forsamlingshuset 

Februar:  

02.01 kl. 19.00 Kyndelmissegudstjeneste Kirken 

09.02 kl. 19.30 Sogneaften v. Charlotte Quiring Konfirmandstuen 

Marts: 

02.03 kl. 19.00 Borgermøde: Hvad vil vi med 

grunden fra ”Knudsens Gård” 

Forsamlingshuset 

02.03 kl. 20.00 Generalforsamling for Borger-

foreningen 

Forsamlingshuset 


