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Kære borgere i Herslev Sogn 

Jeg vil starte dette nummers klumme med lidt gode nyheder. Vi havde d. 3. 

marts en velbesøgt generalforsamling/energimøde, hvor vi ud over den 

sædvanlige dagsorden også fik vendt den stadigt ringere forfatning, som  

"Knudsens Gård" befinder sig i. Efterfølgende har vi fået en henvendelse fra 

den advokat, der repræsenterer ejendommens ejere. De arbejder nu på at 

finde en løsning, så gården kan blive brækket ned så hurtigt som muligt. Vi 

kan desværre ikke fortælle mere på nuværende tidspunkt, men jeg synes, at 

det er positivt, at der nu er ved at være "land i sigte". 

Mens vi venter på at få fjernet disse grimme bygninger, er der dog en del, vi 

selv på den korte bane kan gøre for at forskønne sognet. Vanen tro afholder 

Borgerforeningen nemlig affaldsindsamling søndag d. 17. april. kl. 11:00 Jeg 

håber, at der er rigtig mange borgere, der vil møde op og give en hånd med 

at få ryddet op. Det kan også være, at vi ved fælles hjælp kan få fjernet no-

get af den graffiti, der for tiden skæmmer flere af vores skilte.  

Vi havde d. 22/3 et møde med Demokrati- og Borgerudvalget i Herslev For-

samlingshus. Det er et nyt udvalg, som er blevet nedsat i starten af 2016. 

Meget kort fortalt er udvalgets hovedformål at sikre nærdemokratiet og at 

fungere som borgernes talerør over for kommunen. Vi fik vendt en del af de 

sager, som bestyrelsen arbejder med, og udvalgsmedlemmerne fik en række 

hjemmeopgaver med i form af ting, der skal følges op på. Vi ser derfor frem 

til et godt samarbejde med udvalget. 

Vi fik ved generalforsamlingen valgt Helle Gad ind. Helle har allerede vist sit 

værd i bestyrelsen ved hurtigt at kunne sætte sig ind i relevant lovgivning i 

forbindelse med de sager, vi arbejder med. Vi står dermed langt stærkere på 

det punkt, end vi tidligere har gjort. 

Mikkel Sørensen har valgt at udtræde af Borgerforeningens bestyrelse. Mik-

kel vil dog fortsat arbejde med flytningen af Herslev Kirkevej ved kirken og 

forsamlingshuset samt udstykning af grunde syd for forsamlingshuset. Vi 

siger mange tak for indsatsen. 

På vegne af bestyrelsen, Torsten Lund 



4 

. Hvem er Christian (Speedy) Olesen ?  

Hvorfor Speedy ? Da jeg var ar-
bejdsdreng på Tarco, fik jeg navnet, 
måske fordi jeg var hurtig til mit ar-
bejde! 

Født 1964 i Fredericia. 

Har boet i Bolskov i 4 ½ år 

Arbejde:  Er diamantborer (metal & 
mursten), med egen forretning  

`Speedys Service og Montage´, Bol-
skovvej 22.  

DE 10 NÆRGÅENDE: 

Det første jeg kan huske i livet er ……“ da jeg boede i Erritsø, og på et gart-
neri plukkede tomater før og efter skolen. Vi havde det sjovt og var glade for 
lommepengene ” 

Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“ fisker, da jeg som barn/ung var 
med ude på fiskekutterne ” 

Jeg var allermest lykkelig dengang……..” jeg kunne begynde at arbejde rig-
tigt. For mig er lykke at arbejde ” 

Mit livs største vendepunkt var..... “ da vi måtte eksproprieres fordi motor-
vejen kom, og var tvunget til at flytte fra St. Velling, det sted vi var så glade 
for ”  

Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “ gå herhjemme, når jeg ikke er 
på arbejde i weekenderne ”  

Man ved, man har en rigtig ven når…..“ man bare kan ringe og snakke, selv 
om der er gået flere måneder ” 

Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at stå op om morgenen, møde til tiden og 
få noget til side. Jeg har en høj arbejdsmoral 

“Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“at folk er imødekomne” 

 Når jeg bliver gammel vil jeg… “ gerne have helbredet til at kunne fort-
sætte med at hjælpe mine børn og børnebørn ”  

Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “ lige nå at gå en tur i skoven, iført 
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mine elskede røde overalls ”  

 Tak til Speedy.                                                                

Karen Gallagher-Hansen.  
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Gudstjenester i Herslev Kirke 

Foråret 2016 

April: 

03.04 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

Efterfølgende kirkekaffe 
og årsberetning 

10.04 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

  

17.04 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

  

22.04 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

Bededag 

24.04 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

  

Maj: 

01.05 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

Efterfølgende kirkekaffe 

05.05 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

Kr. Himmelfartsdag 

08.05 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

  

15.05 kl. 11.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

Pinsedag, Familieguds-
tjeneste 

16.05 kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste ved 
Kastellet i Fredericia 

  

22.05 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

  

29.05 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

  

Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjenester 

på tlf. 75 50 34 11. 
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Præstens klumme 

Memento mori 

Jeg var for nyligt til en rigtig spændende temadag på sygehuset i Kolding. 

Emnet var ”De etiske dilemmaer i forbin-

delse med livsforlængende behandling” 

og både foredrag, debat og fri snak hand-

lede om udfordringer, der er en konse-

kvens af, at vi er blevet bedre og bedre til 

at behandle sygdomme. Det helt store 

spørgsmål var, om vi nogle gange bør lade 

være med at behandle, selvom vi er i 

stand til det? Hvis en behandling er uden 

håb om, at patienten bliver rask, men udelukkende foretages for at forlænge 

livet, var det så bedre at stoppe behandlingen og i stedet sørge for, at den 

sidste del af livet blev levet uden for sygehusets vægge? Eller kan man sætte 

lighedstegn mellem livslængde og livskvalitet? 

Et udtryk blev brugt flere gange i debatten, nemlig ”uafvendeligt døende”, 

og det fik mig til at tænke på, om hele problemstillingen mon grunder i, at vi 

har fået bildt os selv ind, at det kun er de uheldige få, der er ramt af uhelbre-

delig sygdom, der er ”uafvendeligt døende”, hvor vi jo i realiteten alle må 

siges at være uafvendeligt døende!  

I forbindelse med begravelser og bisættelser har jeg erfaret, at det i mange 

familier er en fremmed tanke at skulle tale med sine kære om døden og ti-

den op til. Det kan der være mange grunde til: Det er ikke den mest festlige 

samtale at have; vi kan have svært ved at tage hul på det og endeligt, så er 

det måske som om, at hvis vi lader være med at snakke om døden, så for-

svinder den! De fleste af os gør os nogle tanker om døden, men vi holder de 

tanker for os selv.  

Men det er en bjørnetjeneste, vi gør os, når vi lukker øjnene for det eneste i 

livet, der helt sikkert vil ramme os alle: Døden. Derfor lyder opfordringen 

herfra: ”Memento mori”, husk at du skal dø, om ikke andet så fordi be-
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vidstheden herom sætter os i stand til aktivt at tage stilling til, hvilket ind-

hold livet frem til døden skal have. Det kan være skræmmende at åbne den 

snak, men måske vil man erfare, at når man tænder lyset, så forsvinder spø-

gelserne.  

Det er vigtigt, at ens kære ved, om man vil genoplives, hvis man får et hjer-

testop; om man ønsker at dø hjemme; om man vil være organdonor osv. 

Den sidste tid kan blive en helt anderledes rolig og afklaret tid, hvis man har 

haft den nødvendige samtale. Har du talt med dine kære om, hvilke ønsker I 

har for livets afslutning? Har I skrevet jeres ønsker ned? 

”Memento mori” sætter os i stand til at ”Carpe diem”, at gribe dagen, og 

sørge for at fylde dagene, årene, ud med det, der gør livet værd at leve. 

/Sara Flokiou 

 

 

 

 

Valg til menighedsrådet 

I efteråret er der valg til menighedsrådene landet over. Har du lyst til at 

være med til at præge kirkens retning, så har du muligheden her. 

Arbejdet i menighedsrådet er meget varieret; Vi holder møde en gang om 

måneden, hvor vi kommer forbi både planlægning af kirkens fremtidige 

arrangementer (sogneaftener, familiegudstjenester, konfirmandudflugter, 

koncerter osv.), økonomi, vedligehold af kirkens bygninger og meget an-

det. 

Har du lyst til at vide mere om menighedsrådets arbejde, inden du be-

stemmer dig for at stille op til valget, er du meget velkommen til at delta-

ge i et menighedsrådsmøde – de er altid offentlige. Du kan se i kalenderen 

her i bladet, hvornår møderne foregår. Du kan også tage en snak med 

præsten eller et af de nuværende medlemmer. 
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Siden sidst i menighedsrådet 

Den 5. marts holdt hele Fredericia provsti konfirmanddag i Taulov. Vi spille-

de ”Luthers Nøgle”, et rollespil, der foregår i reformationen. Konfirmander-

ne skulle kæmpe mod djævelen, skære sild i skærsilden, hjælpe bønder med 

at høste, besøge biskoppen, købe afladsbreve for derefter at finde ud af, at 

de ikke kunne bruges; De skulle bygge en kirke og finde ud af, at det ikke 

kræver andre byggematerialer end de levende sten, de troende selv udgør. 

Og endelig skulle de finde frem til Luthers Nøgle: Ordet, der gør troen leven-

de og åbner op for trosfællesskab. 

(Fotograf: Niels Jørn Krogh) 
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Kommende arrangementer 

Torsdag d. 7. april:  Sogneaften i konfirmand-

stuen, Tidl. sognepræst i Engum og sygehus-

præst i Vejle, Preben Kok:  

"Folkekirken - en ventet og velkommen for-

styrrelse" 

Vores tid byder på store forandringer, som 

påvirker vores samfund og os mennesker. 

I dag er det der skete i går gammeldags fortid, og det der sker i morgen en 

fremtid, som vi ikke vidste var en mulighed. 

Der eksisterer ikke kun en sandhed. Alt er muligt, og det kan af og til synes 

temmelig kaotisk. 

Vi overlades derfor til som mennesker, at være tilstede i verden på en helt 

ny måde. Det betyder også, at Folkekirken kan få en betydning, som vi ikke 

har været vant til gennem mange år. Hvad nu hvis vi opfatter Folkekirken 

som den åndelige tankstation i vores moderne liv? Hvilken ressource er der 

i tro? 

Lørdag d. 21. maj kl. 09.30-ca. 18.45: Sogneudflugt til Lemvig 

I år går turen til Lemvig, hvor vi skal besøge Museet for religiøs kunst. Mu-

seet ligger smukt med udsigt over både fjord og by. Kunstmuseet huser en 

kunstsamling med værker fra det 20. og 21. århundrede, som er udført i en 

religiøs sammenhæng eller med et eksistentielt udgangspunkt.  

Udflugten er åben for alle, der har lyst til en hyggelig dag i selskab med an-

dre Herslevborgere.  

Program: 

09.30: Afgang fra præstegården (Vi drikker kaffe og spiser et rundstykke i 

bussen) 

12.00-13.30: Rundvisning (og lidt tid på egen hånd) på Museet for religiøs 

kunst i Lemvig 

13.45-15.00: Frokost på Restaurant Mathilde i Lemvig 
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 16.00-17.00: Eftermiddagskaffe på Hotel Aulum 

18.45: Ankomst ved præstegården i Herslev 

Pris: 150 kr./voksne og 100 kr./børn (u. 15 år) 

Der er plads til 40 deltagere. 

Tilmelding til Sara Flokiou, 75560166, smc@km.dk 

Torsdag d. 16. juni kl. 19.30 — Sommerkoncert i kirken med Fromseier - 

Hockings  

I år inviterer kirken til en sommerkoncert 

med både skandinavisk og keltisk islæt.  

Duoen Fromseier – Hockings består af 

Ditte Fromseier og Sigurd Hockings. Ditte 

er uddannet klassisk- og folkemusikvioli-

nist og er i dag leder af folkemusikud-

dannelsen på Syddansk Musikkonserva-

torium og Skuespillerskole.  

Sigurd er folkguitarist og tilsammen udgør de altså duoen Fromseier – Hock-

ings. 

Entre: Gratis. 

Rejse til Luther-byerne: 

I 2017 markeres 500 års jubilæet for Reformationen.  

I den forbindelse arrangeres en sognerejse for Taulov-Skærbæk sogn, som 

også er åben for Herslev Sogn. Rejsen går til 

nogle af de byer og steder, som var centrale 

for Luther og for reformationen. 

Der vil være tre overnatninger i Erfurt og to 

overnatninger i Wittenberg.  

Af programmet kan bl.a. nævnes:  

Besøg på borgen Wartburg, som er en af de 

bedst bevarede middelalderborge i Tysk-

land.  
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Rundvisning på augustinerklosteret, hvor Luther aflagde sit munkeløfte. 

Rundvisning i Wittenberg, bl.a. med besøg i slotskirken og Lutherhaus. 

Tid: 8. – 13. april 2017. Pris: Kr. 6.095,- pr person 

Rejseledere: Flemming Rishøj og Bente Hjul Johannessen 

Tilmeldingsfrist: 1. december 2016 

Brochure med fuldt program og flere detaljerede, praktiske oplysninger fås 

ved henvendelse til kirkekontoret, Taulov Kirkevej 50, tlf.: 75 56 26 10 

Lørdag d. 12. november 2016 kan man høre mere om rejsen ved en højsko-

ledag i Taulov Sognegård.  

Rejse til Løgumkloster: 

Sønderjyllandstur med ophold på Løgumkloster Refugium 10. – 13. juni 2016 

Traditionen tro tilbyder Løgumkloster Refugium også i sommeren 2016 nog-

le spændende og afslappende feriedage med foredrag, fællessang, udflugter 

og hyggeligt samvær. Turen tilrettelægges af refugiet i samarbejde med lo-

kale turledere. 

Nærmere info om pris, program og tilmelding lægges i kirken. 

Har du lyst til at høre nærmere om turen, så ring venligst til én af de lokale 

turledere:  

Lisbeth Bro, Skærbæk, tlf. 29294101 og Astrid Rahbek, Taulov, tlf. 

75563463/29761504 

Familiesommerlejr 1.-4. august 2016 

Herslev sogn afholder i samarbejde med Erritsø, Lyng og Taulov sogne en 

familiesommerlejr i de naturskønne omgivelser på Houens Odde ved Kol-

ding. Der vil være forskellige aktiviteter for både børn og voksne –  

og selvfølgelig også tid til bare at slappe af og nyde ferien. 

Hver familie indkvarteres i deres eget værelse. Vi hjælpes ad med madlav-

ning og oprydning. Pris: 400 kr. pr. familie. 

Jeg håber, at der er et par familier fra Herslev, der har lyst til at deltage. 

Kontakt mig gerne for nærmere information og tilmelding. /Sara Flokiou 
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Kort nyt fra Menighedsrådet  

Vinteren 2016: 

Vi har siden sidst haft en dejlig julekoncert med Taulov-Herslev voksenkor 

sammen med Taulov Kirkes ungdomskor. Efterfølgende var der hygge i for-

samlingshuset. Desuden har vi haft juleklip- og klistre-eftermiddag i præste-

gården, holdt filmaften med emnet demens, og vi har afholdt et par gode 

sogneaftener med henholdsvis en læge fra Læger uden Grænser og sang-

aften med tekstforfatter Willy Egmose. 

Vi har altid nok at tage stilling til: Budgetter og kvartalsrapporter skal kigges i 

gennem og godkendes; der er en del forskellige møder i Kirkernes Hus, Fre-

dericia Kirkegårde og Krematoriet, der skal deltages i. Ofte er der noget om-

kring vedligehold af kirke og præstegård, vi skal tage stilling til. Vi glæder os 

over at have en flot gammel præstegård, men det kræver også, at den pas-

ses godt. Senest er der blevet omlagt varmeforsyning, og det har forudgåen-

de krævet en del mødeaktivitet og tilbudsindhentning. Dejligt, at det nu er 

udført og virker godt. 

Vi er i gang med at planlægge sogneudflugt, sommerkoncert og faktisk også 

den kommende sæsons sogneaftener, samt det kommende Menighedsråds-

valg, som jeg ved omtales andetsteds. 

De bedste forårshilsner, Mette Sørensen 
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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 !

Fugleskydning d. 24/9—kl. 14:00 

Vi holder i år arrangementet indendørs i laden på Herslevgaard, Herslev Kir-

kevej 67.  

Der vil være kaffe og kage samt grillpølser. 

Fugleskydning er en sportsgren, 

som kan dateres tilbage til 1200

-tallets Frankrig. Man skyder 

ikke efter en levende fugl, men 

derimod en træmodel med tre 

markeringer på fuglens vinger 

og dens bryst. Den, som ram-

mer den højre markering, bliver 

prins, mens den venstre vinge 

og brystet udløser titlerne kron-

prins og fuglekonge.  
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Cykelværksted i Herslev. 

Her op til foråret er der kommet et 

nyt tilbud i Herslev. 

Der er startet et lille værksted, der 

tilbyder service og reparation af alle 

mærker og typer af cykler. Værkste-

det kører som hobbyvirksomhed, og 

derfor er der ”selv-indskrivning”. 

Cyklen sættes i carporten på Kirke-

toften 2 med en seddel med beskri-

velse af, hvad der skal laves og tele-

fonnummer, og så ringes der tilba-

ge, når cyklen er klar igen, eller hvis 

der er nogen tvivl. Alternativt kan 

reparationen selvfølgelig også afta-

les pr. telefon. Som oftest vil cyklen 

være klar igen næste dag, og det til 

fornuftige priser. 

  
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! 
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Kom med på vores Facebook-

gruppe 

Herslev Borgerforening har op-
rettet gruppen Herslevborger på 
Facebook. Vi er pt. 283 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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HelleK-art er tilbage i Herslev 

Jeg har valgt at lukke min fysiske butik i Middelfart efter ca. 3 gode og spæn-

dende år. De første 2 år ved siden af Jan Munch blomster i Østergade og det 

sidste år lidt længere ude af Østergade i noget større lokaler. 

Nu har jeg så taget den beslutning at flytte det hele hjem og arbejde ud der-

fra, i første omgang med min web-shop www.hellek-art.dk og i løbet af for-

året håber at jeg kunne åbne et show-room på Ryttervænget. 

Der vil være masser af skønne styles tøj, parfume, duftlys, accessories og 

brugskunst, du kan også følge med på FB Hellek-art og Instagram Hellekart, 

hvor du bliver opdateret i nye varer, og hvad der ellers sker af events.  

Det er i dag muligt at komme efter aftale og prøve de varer, som er på shop-

pen og hente te, som jeg også sælger fra min shop. 

Jeg håber rigtig mange har lyst til at kikke forbi web-shoppen, og kontakt 

mig gerne for mere info. 

Hilsen Helle — HelleK-art tlf. 22578368  
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Herslev sogn affaldsindsamling 2016 

Kære alle sammen, 

Så er det igen snart tid 

til vores affaldsindsam-

ling, som i år afholdes 

søndag d. 17. april kl. 

11 – 13. Vi mødes på 

parkeringspladsen foran 

kirken til kaffe/juice og 

et stykke kage, hvor-

efter plastsække og ru-

ter uddeles. Tag gerne 

selv havehandsker med, da vi kun har et begrænset antal. 

Efter en hyggelig gåtur ud i foråret, samler vi de fyldte sække på p-pladsen 

over for kirken, hvor kommunen i løbet af nogle dage vil afhente dem. Me-

get tunge sække kan dog efterlades langs vejkanten så længe, at man mar-

kerer deres position på det udleverede rutekort. Kortet afleveres efterføl-

gende til mig ved samlingsstedet ved kirken, så vi kan finde sækkene på tu-

ren rundt med traileren. Man kan desuden angive affald, som ikke umiddel-

bart kan fjernes, da kommunen så sørger for at fjerne det, hvis vi giver be-

sked om placeringen. Sidste år blev der bl.a. fundet resterne af et bilvrag 

samt 25 sorte sække med affald i grøften på Herslevvej. 

Vi vil desuden gøre en indsats for at få fjernet så meget som muligt af den 

graffiti, der for godt en måneds tid siden blev smurt ud over mange byskilte, 

elbokse mv. i området.  

Jeg håber, at der igen i år er mange, som vil støtte op om arrangementet og 

hjælpes ad med at gøre vores omgivelser kønnere. Sidste år lå der mange 

øldåser, burgerposer, bag in a box vin, aviser og slikpapir, men der var også 

ting, som ikke bare var kastet ud fra bilen i forbifarten. Bl.a. murerspande 

med betonrester og jernstænger. 

Vel mødt!  

Med venlig hilsen,  

Nana 
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Lige en lille hilsen fra Bygaden nr. 4 

Som mange nok har lagt mærke til, så er der sket en lille smule på/ved ejen-

dommen. 

Først en kort historie om hvordan jeg, Morten, " kom til Herslev ". 

Jeg var ude at se ejendommen sammen med en kammerat, som syntes, vi 

skulle finde en ejendom, som trængte til en kærlig hånd (det fandt vi). Efter 

et møde med mægleren 

gav jeg et bud på ejen-

dommen, inden vi gik. 

Der gik ikke en halv 

time, inden han ringede 

tilbage og accepterede. 

Efter betænkningstid 

valgte min kammerat så 

at ”stå af”. Mægleren 

kontaktede mig så igen 

senere og spurgte til 

handlen, vi blev enige 

om en pris og handlede huset. 

Lige en sidebemærkning fra dagen hvor vi var ude og kikke. Da vi havde 

kæmpet os halvt ind i indkørslen, var der en stemme, der råbte " dig vil vi 

sgu ikke have som nabo " .... Det var Niels, der havde set mig .... Mignon og 

Niels flyttede jeg til Herslev i december 1988. 

Herefter startede jeg med at rydde grunden, så det var muligt at se huset og 

komme ind i indkørslen. Der blev kørt nogle læs grene og rødder væk, 7 last-

bilfulde i alt, derudover 4 læs fliser, 

fundablokke og andet beton. Midt i 

oprydningen kom Jan forbi en dag og 

ville gerne hjælpe med at rydde ha-

ven for træer mod at få noget træ. 

Det blev en aftale, og så blev hele 

grunden ryddet med hjælp fra flere. 

Jan og jeg har arbejdet sammen ved 
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       dp tidligere, men vores veje skiltes, da dp lukkede, dog med kontakt stadig. 

Der kom efterfølgende MEGET snak om, hvad jeg havde tænkt mig med hu-

set, og hvad det skulle. Jan gav mig ret i, at det ville være synd at vælte den 

gamle skole og ville gerne hjælpe med "genopbygningen". Beslutningen blev 

taget, og vi ville starte med gavlen, som var tæt på at vælte, og derefter be-

gyndte vi inde i huset. Dagene gik, og så besluttede Jan, at han faktisk gerne 

ville "hjem" til Herslev igen, og moster bor jo lige overfor, som han siger .... 

Så vi kæmper med hjælp fra mange på at få huset beboeligt igen og kan så 

godt fortælle her, at Jan bliver den nye beboer på Bygaden 4 fra den 1. maj, 

måske med overnatning i sin campingvogn i starten, vi ser, hvad energien 

bringer de næste måneder. 

Lige i øjeblikket arbejder vi på at få krybekælderen fyldt med sand, isoleret 

og så få støbt nye gulve. Derfor roder vi langs vejen med sand mm lige nu. 

Jeg håber ikke, det generer nogen, ellers må I sige til. Vi viser også gerne in-

teresserede, hvad vi laver inde i huset, så kik ind, hvis vi er der, hvis det har 

jeres interesse. 

Videre er planen, at indkørslen bliver, hvor den er, og de to store træer ind 

mod Mignon og Niels bliver fældet også, der kommer en ny græsplæne, en 

hæk ud mod vejen igen, og de sidste stubbe, der stritter op,  bliver skåret 

ned i jordhøjde, da vi ikke tør grave dem op pga. kabler. 

MvH Morten 

Fredericia Entreprenørforretning  20 41 90 46 
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Omfartsvejen / udstykning. 

Siden sidste nummer af Borgerbladet er der sket følgende: 

Udstykningen syd for kirken, som Klaus Mørk Andersen først havde fået af-

slag på, er nu taget op igen og er med i Fredericia Kommunes planer. Det vil 

selvfølgelig gøre det meget nemmere af få omfartsvejen anlagt, hvis det er i 

forbindelse med en ny udstykning. 

Før en udstykning skal Haderslev Stift godkende planen, da der jo er en fred-

ningszone omkring Kirken. Peter Lund, Herslev Menighedsråd, vil sørge for, 

at Haderslev Stift får div. materialer fremlagt sammen med en anmodning 

om godkendelse af udstykningen.  

Når der ligger en godkendelse fra Stiftet, kan planerne med udstykningen 

komme videre. 

Hvad omfartsvejen angår, så har Nicolaj Wyke (Fredericia Byråd) lovet, at 

han vil prøve at få det anlægsoverslag, vi har fra 2013, opdateret til nutids 

kroner. Jeg har foreslået, at vi ikke som udgangspunkt behøver den store 

løsning med brolægning osv., jeg tror på, vi kan spare lidt hist og her. Desu-

den får vi jo tildelt helhedsplansmidler hvert år, som vi kan bruge til f.eks. 

beplantning og lignende. 

 

Tidligere har jeg bedt kommunen om at se på bussens rute, Herslev - Frede-

ricia.  

Jeg synes, det er ulogisk, at bussen pt. kommer over Follerup to gange. 

Sidste år forslog jeg, at bussen i stedet for at dreje af mod Pjedsted i Breds-

trup, fortsatte ud til hovedvejen og derefter kørte af Kongstedvej til Herslev-

vej. Gennem Herslev og så over Follerup og derfra videre til Pjedsted, som 

nu. På den måde kunne man nå et noget større opland.  

Sidste år kneb det med, at man kunne holde timeplanen, men jeg er blevet 

lovet, at der vil blive set på det igen. Et forslag kunne måske være, at man 

droppede turen rundt i Herslev Bygade - Herslev Kirkevej. 

Med venlig hilsen  

Mikkel Sørensen. 
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 Hvem er Rikke Buus? 

Født i 1967 i Kolding. 

Har boet på Højrup Mark i 23 år. 

Arbejder som klinikassistent på Taulov Skole. 

DE 10 NÆRGÅENDE: 

Det første jeg kan huske i livet er ……“ den gård 
jeg boede på i Nr. Bjert, i de første 6 år af mit liv,  
med dens heste, hunde og høns ” 

Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“ noget 
med børn, og selv om jeg ikke blev lærer, arbej-
der jeg alligevel med børn ” 

Jeg var allermest lykkelig dengang….. ” Det har jeg næsten altid været, og 
håber at det varer ved ” 

Mit livs største vendepunkt var..... “ da jeg flyttede her på gården og holdt 
op med at spille håndbold ”  

Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “ en tur i sommerhus, som jeg 
sætter stor pris på, og som ikke er længere væk end Hvidbjerg ”  

Man ved, man har en rigtig ven når…..“ venskabet er gensidigt, og man be-
kymrer sig lige meget om hinanden ”  

Jeg synes selv jeg er bedst til….. ”at gøre noget for andre ” 

Det jeg sætter størst pris på i Herslev, er……“ at der er et godt sammenhold 
i sognet. Folk er gode til at slutte op om arrangementer, hvor de ser ud til at 
hygge sig ” 

Når jeg bliver gammel vil jeg… “ håbe at jeg får endnu mere tid, til at ud-
nytte alt det der er udenfor – havens frugter og bær, skoven og naturen. I 
det hele taget, bare være kreativ  ” 

Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “ at tænke, hvor har jeg været heldig! 
” 

Tak til Rikke 

Karen Gallagher-Hansen. 
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Herslev Sogn anno 2016 

Et kort over Herslev sogn prydede forsiden på Borgerbladets allerførste ud-

gave, da denne blev trykt og udsendt til alle sognets beboere i april 1978. 

(se: http://herslevborger.dk/wp/borgerbladet) 

Som det ses af det gamle kort, går Herslev Sogn fra Tolstrup Enge i øst over 

Højrup mod Kobbelskov i syd til Nyvangsgårde, Fælleden, Herslev Skov og 

Bolskov i vest mod Follerup i nord, - bare for at nævne nogle af egenavnene i 

sognets ”grænseområder”. Lidt nord for sognets midte er Herslev ”city” pla-

ceret. Da kortet er fra 1978, er meget anderledes i dag, bl.a. med nogle nye 

udstykninger og veje siden da, men den ydre sognegrænse er stadig den 

samme. 
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I nogle sogne er sognegrænserne markerede, for eks. ved et å-løb eller ved 

store skelstene, høje eller lave med forskellig tekst, som eksemplerne ne-

denunder. Stenene kan så angive i teksten oplysning om stedets tidligere 

anvendelse, beskaffenhed osv. Sådanne skelstene har jeg ikke kunnet finde i 

Herslev sogn, men hører gerne fra beboere som kan oplyse mig om noget 

andet – det kunne være interessant at samle informationer herom. 

Der ønskes først og fremmest at rette fokus på sognets udstrækning til al-

mindelig oplysning for nye beboere, der måske ikke tænker, at Herslev 

strækker sig så langt, som det egentlig gør (det var i hvert fald en øjenåbner 

for undertegnede), men lægger også gerne op til debat, om markering af 

sognets grænser i form af sogneskelsstene, specielle træer eller andet, kun-

ne være noget at arbejde videre med for Borgerforeningen, - hvis der er op-

bakning til det, og det giver mening for beboerne i Herslev Sogn. 

Idéen er egentlig opstået for med stolthed at markere, hvor man bor og hø-

rer til – på en hyggelig måde - ikke for at markere grænser på en negativ må-

de – selvom det jo kunne være meget belejligt at have grænsen markeret, 

hvis der skulle dukke værdifulde oldtidsfund op af sognets sorte muld – lige 

inden for sognegrænsen. 

 

Af Helle Gad  
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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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Regnskab – Herslev Borgerforening 2015 
2015 har været et år med flere indbetalinger end udbetalinger, og selv om 
foreningen ikke har til formål at generere formue, så er det altid positivt at 
kunne se, at tingene løber rundt. Således kommer vi i Borgerforeningen ud 
med et lille overskud på DKK 6150,15. 

  
Hvor kommer pengene fra? 
Pengene kommer hovedsageligt fra medlemskontingenter og annoncer. 
Bagved tallene gemmer der sig en stigning af antallet af betalende medlem-
mer fra 51 i 2014 til 58 i 2015. Ligeledes har der været en stigning i annonce 
finansiering, således at vi nu er tilbage på det niveau, vi gerne vil ligge på.  

 
Hvor bliver pengene af? 
De største udgifter er tryk og distribution af borgerbladet. Vi er heldige med, 
at dette i Herslev er en udgift, der deles med Menighedsrådet, da bladet og-
så fungerer som kirkeblad. Derudover har der været små udgifter til diverse 
arrangementer, samt leje af forsamlingshus. En udgift vi forventer vil stige, 
er blomster, da vi som bekendt uddeler en buket til nye tilflytter, og dem 
håber vi på rigtig mange af i 2016  
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Det våde forår 

Regnen styrter ned, og nedbørsmængden for vinteren stiger og stiger. Jor-
den er totalt mættet, og rigtig mange steder er der store søer på markerne. 
Nogle af de mindre brugte skov- og markveje står faktisk under vand. På den 
hjemlige front ser det bestemt ikke bedre ud. Store dele af græsplænen er 
så våd, så det siger sjap-sjap, når vi går der. Det ville ellers være godt, om 
familien ”varp” druknede i de våde gange. Jeg synes, der er utroligt mange 
”skud” i år. 

Meteorologerne minder os om, at foråret står for døren. Lukker man døren 
på klem, kan man også godt få øje på det. De tidligste løgplanter pynter op 
nu. Vintergækkerne står der med de hvide dråber og ser helt fortryllende 
ud. Der kommer flere og flere år efter år, og det fryder mig. Jeg tror nok, de 
”underjordiske” er med til at sprede løgene, så de nu dukker op alle mulige 
steder. Der er også mange erantis, der står der og dag for dag bliver større 
og større. Når solen skinner på dem, folder de sig helt ud og lyser flot op. I 
min have er der også nogle dorothealiljer – en vintergæklignende løgplante, 
der også kan klare frostnætterne. Der kommer også nogle små vilde krokus. 
De har været her de sidste 60 år. Det er jo sjovt med sådan et levn fra forti-
den. Minipåskeliljerne er parate til at springe ud, blot solen ville varme dem 
op; men de allerbedste af mine forårsblomster er mine mange påskeklokker. 
Der er rigtig mange af de selvsåede, der blomstrer i år, og de er helt fantasti-
ske, desværre ikke så gode i buketter. Så snart de kommer ind i varmen, fal-
der de sammen. Jeg har prøvet rigtig meget for at få dem til at holde sig sti-
ve, -  f.eks. ridse stilkene med en nål og flække stilken. For et par dage siden 
prøvede jeg at pakke dem ind i køkkenrulle og stille buketten i vand. Det 
hjalp – de livede op igen. Modsat kan de godt klare nattefrosten. De lægger 
sig fladt ned for senere på dagen at rejse sig igen. 

Med hensyn til foråret sidder jeg og kigger på en buket grene, der står i vand 
her i stuen og kun har stået her nogle få dage. Gule forsytier er lige ved at 
springe ud, og raklerne på troldehasselen er vokset og hænger nu fulde af 
pollen. Paradisgrenes små røde blomsterknopper er vokset godt, dog har de 
ikke den mørke røde farve, men de er så sarte og yndige - ja, sådan kan man 
jo drive foråret frem, hvis man har besvær med at vente, til det bliver grønt 
derude. 

Når man åbner døren, kan man nu også høre foråret. Solsorten har startet 
sin morgensang, og kampen om de bedste pladser er i fuld gang. Uha, hvor 
hannerne jagter hinanden! 
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Bogfinken synger også dejligt. Min søster påstår, den synger: ”Det-det-det 
kan jeg sige, lige så tit det skal være”. Jeg mener nu, den synger om britiske 
bjerge. Musvittens savfileri høres, lige så snart det er tørvejr. Der har været 
og er stadig mange spætmejser på foderbrættet, men deres sang er nu ikke 
noget særligt, nej – så er det mere hyggeligt at lytte til skovduernes kurren. 
Forleden spadserede fiskehejren rundt i kanalen – gad vide, hvad den fange-
de der. Det er en stor fugl, kan man se, når man er så tæt på den. 

Vi har også et par fasankokke. De spadserer hen over græsplænen om afte-
nen, inden det er helt mørkt. De er ikke bedste venner. For nu er jagten på 
hønerne begyndt. 

Ikke alle dyr har tålmodighed nok til at vente foråret op. For et par dage si-
den, da jeg gik tur med hunden, fandt jeg et dødt pindsvin, sandsynligvis 
vågnet for tidligt op af vintersøvnen og død af kulde. Sidste forår, da jeg ryd-
dede op i stauderne, fandt jeg hele to pindsvin i dyb søvn, og fik travlt med 
at dække dem til igen.  

Når man går tur, ser man meget forskelligt. Jeg havde i lang tid undret mig 
over mange små grønne grankvistspidser, der lå på jorden. Nu har jeg læst, 
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 at egern bider spidserne af for at få fat i det stof, der findes dér.  

Det begynder så småt at krible i fingrene efter at komme ud og rydde op i 
haven. I år får jeg ikke hjælp af mine børnebørn. De er nu så store, at de går 
på andre græsgange. En af dem skal med skolen til Kina. Det er godt nok im-
ponerende, at 9 kl. elever tager på så lang en tur. Den anden skal på en ar-
bejdstur med sin skole til Budapest. Det er andre tider, end da vi andre gik i 
skole. Jeg må vente tålmodigt til, det bliver mere tørt og helst også mere 
lunt.  

Vi ser frem til forårsjævndøgn – da må det da blive godt, så jeg kan få jævnet 
de mange våde muldvarpeskud. 

Gunhild 

 



33 

Nyt fra Herslev Børnehus 

Jubiiii hvor vi bare eeeel-

sker denne årstid. Snart er 

det slut med huer, luffer og 

flyverdragter. 

Lige nu er børnehaven pyn-

tet op med en masse flot 

påskepynt, børnene selv 

har lavet. Vi har også haft 

påskefrokost, hvor børnene 

selv havde mad med til det 

fælles påskebord. 

Hen over foråret skal vi have Far-dag. Det er en dag, hvor fædre og/eller 

bedstefædre må tage med børnene i børnehave. Vi skal også have bedste-

forældredag. Her skal børnene plante den blomst, deres bedsteforældre har 

med.  

I maj måned har forældrerådet arrangeret fællesspisning. Alle medbringer 

en ret til det antal personer, man kommer og sætter på det fælles buffet-

bord. Det plejer at være en stor succes. 

Som noget nyt skal vi til at tænke frivillige ind i vores institution. IKKE som 

ekstra normering, men som flødeskummet på toppen. Så har du en gartner-

drøm, du aldrig har fået udlevet, eller er du super god til at sy kostumer eller 

noget helt 3. kunne dette måske være noget for dig. Når projektet bliver 

skudt i gang, kommer der meget mere konkret information om det bl.a. i 

facebook gruppen "Herslev borger". 

Vi glæder os til et solbeskinnet forår 

Hilsen Børn og voksne 

Herslev Børnehus 
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Bogbytning på skolen 

Som noget nyt, er der  efter en god ide fra en borger opsat reoler på gangen 

til at låne/bytte bøger.  

Der er åbent alle hverdage 

fra kl 8-20 dog fredag til kl. 

16. 

Man kan lægge de lånte bø-

ger på bordet, hvis man ikke 

selv kan sætte dem på plads. 

Håber rigtig mange vil be-

nytte sig af dette tilbud. 

 

Mvh Pia 
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Referat af generalforsamling i Herslev Sogns Borgerforening 3. marts kl. 
20:00 i Herslev Forsamlingshus 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fast-

læggelse af kontingent 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
6. Valg af 2 revisorer 
7. Præsentation af status for udstykning i Herslev 
8. Eventuelt 
Ad 1: Valg af dirigent 
Søren Sørensen vælges som dirigent 
Han verificerer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
Ad 2: Bestyrelsens beretning v/ formanden 
På anlægssiden har vi i det forløbne år fået beskåret vores rødtjørne, plantet 
søjleegetræer ved busstoppestedet.  
Derudover har vi fået lavet en opslagstavle samt en bænk med en mindepla-
de for Inger og Ole Davidsen ved forsamlingshuset.  Vi fik efter lidt sværdslag 
kommunen til at erstatte de kantpæle, der var gået i stykker langs Herslev-
vej. Da det er en kategori C-vej, bliver kantpæle ellers ikke skiftet efter kom-
munens retningslinjer.  Vi fik også repareret asfalten i Herslev. Ved general-
forsamlingen sidste år præsenterede vi også planer for at lave en legeplads 
mellem Ryttervænget og Gårdvænget. Vi kontaktede nogle firmaer for at få 
en pris for at sætte en legeplads op. Det viste sig at være noget dyrere, end 
vi havde forventet. Endvidere er der problemer med parkeringsforholdene 
omkring pladsen. Endelig er der ingen af naboerne, som har efterspurgt en 
sådan plads. Vi har derfor henlagt projektet. Vi har også set på et projekt om 
at lave en ny vejføring ved kirken og forsamlingshuset. Det projekt arbejder 
vi stadigvæk på at skaffe finansiering til. Mht. Knudsens gård har vi heller 
ikke haft noget gennembrud endnu. Kommunen har afsat en pulje på en 
mio. kr. til nedrivning af faldefærdige bygninger. Vi har kontaktet Jean Brahe 
med henblik på at få del i puljen. I mellemtiden har vi dog observeret, at 
Bredstrup Pjedsted har fået bevilliget penge til at brække den gamle sparbu-
tik ned. Det, de har gjort anderledes end os, er tydeligvis, at de selv har sam-
let penge ind, og at de har haft en plan med bygningen. Vi er hæmmet af, at 
Knudsens gård ejes af et konkursbo, som det ikke er til at komme i dialog 
med. 
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Industrivej 16 A, 7000 Fredericia Tlf. 75 92 22 

88 

I løbet af året har vi holdt en velbesøgt affaldsindsamling, hvor vi kom godt i 
bund med affaldet. 
Fredericia Dagblad holdt en artikelserie om liv i landsbyerne, hvor der var en 
hel uge med artikler fra Herslev. 
I august holdt vi et borgermøde med to indslag. For det første en opfølgning 
på arbejdet omkring Energirigtig Landsby.  Her blev som bekendt nedsat en 
arbejdsgruppe på 4 medlemmer, som har undersøgt muligheden for at etab-
lere en central, miljørigtig varmeløsning i Herslev. For det andet holdt Willy 
E. Jensen et foredrag om Herslev og omegn i 1864. 
Pga. dårligt vejr blev vi nødt til at udskyde vores fugleskydning til september, 
hvor vi holdt den indendørs hos Søren.  
Vi er begyndt at byde folk velkommen til Herslev med en blomst og nogle 
numre af Borgerbladet. Det har vi fået rigtig god feedback på, og tiltaget 
blev sågar nævnt i borgmesterens nytårstale 
Endelig er Kate trådt ud af bestyrelsen. Vi takker Kate for indsatsen. 
Ad 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fast-
læggelse af kontingent 
Thomas fremlagde regnskabet. For detaljer se en separat artikel i dette blad.  
Kontingentet fastholdes. 
Ad 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Følgende medlemmer var på valg: 
Søren Hansen, Thomas Bornemann , Torsten Lund og Kate Christensen 
(Ønskede ikke genvalg) 
De kandidater, der ønskede genvalg, blev valgt ind. Derudover blev Helle 
Gad, Herslev Kirkevej 44 valgt ind.  
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Ad 5: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Torben Eriksen blev valgt ind. Eva Lorey ønskede ikke genvalg som suppleant 
Ad 6: Valg af 2 revisorer 
Genvalg til vore revisorer: Søren Sørensen og Kirsten Lund. 
Ad 7: Præsentation af status for udstykning i Herslev og omfartsvej 
Mikkel Sørensen præsenterede status for projektet. For detaljer se en sepa-
rat artikel i dette blad. 
Ad 8: Eventuelt 
Registrering af hjertestarter: 
Søren Hansen spurgte, om det ville være muligt at få registreret den hjerte-
starter, der hænger ved Herslev Bygade 1. Pia Møller oplyste om, at Old 
Boys-holdet, som ejer hjertestarteren ikke var interesseret i dette, da man 
ikke får erstattet elektroderne, hvis hjertestarteren bliver brugt.  
Status for Herslev Bygade 22: 
Søren Hansen oplyste om, at kommunen vil flytte beboerne i det på nuvæ-
rende tidspunkt udlejede hus, så snart der er fundet en genhusningsmulig-
hed. Når lejerne har fraflyttet huset, vil det blive brækket ned. 
”Knudsens Gård” udgør en fare: 
Per Valentin Nissen nævnte, at ”Knudsens Gård” nu udgør en reel sikker-
hedsrisiko for naboer og forbipasserende, da tagsten og tagplader ligger så 
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løst, at de kan falde ned i stormvejr. Anders Brandstrup nævnte, at han 
gentagne gange har fundet stumper af tagsten i sin have. Der var flere bor-
gere, som opfordrede Borgerforeningens bestyrelse til at foretage en politi-
anmeldelse af forholdet. Da Borgerforeningen efterfølgende har været i 
dialog med en repræsentant for ejerne af bygningerne, udelades dette 
skridt dog. 
Huller i vejene: 
Søren Sørensen gjorde opmærksom på, at der mange steder er farlige hul-
ler – heriblandt er der et stort hul på Follerupvej, som straks bør udbedres. 
Bestyrelsen vil tage dette med ved det næste møde med Kommunen d. 
19/4. Vi bringer i øvrigt i dette nummer af Borgerbladet en beskrivelse af, 
hvordan man let kan indberette den slags skader på kommunens hjemme-
side. 
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Nyt fra forsamlingshuset 

Banko - Onsdag d. 13. april afslutter vi endnu en god bankosæson. Vi siger 

tak til alle vores trofaste støtter gennem endnu en sæson. 

Vi starter op igen onsdag d. 14. september. Men inden da er der mulighed 

for at spille gavebankospil onsdag d. 22. juni.  

Trailer-/loppemarked – Som noget nyt vil vi prøve at afholde trailer-/

loppemarked lørdag d. 30. april. Så ryd op i skuffer/skabe/udhuse/lofter osv. 

og bestil en stand. Priserne for en stand ligger fra 100,- kr. Ring på 61670297 

eller mail til trailermarked@herslevforsamlingshus.dk. 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at kigge forbi og gøre en god handel. Der 

vil ligeledes være mulighed for en let forplejning.  

Udlejning - Nu hvor vi er godt i gang med 2016, ser vi til vores store glæde 

en stor fremgang i udlejningerne. Så skulle du have lyst til at leje forsam-

lingshuset så tjek vores hjemmeside på www.herslevforsamlingshus.dk. 

Affaldscontainer – Vi ser os nødsaget til at gøre kraftigt opmærksom på, at 

vores grønne container KUN er til affald fra lejer i forsamlingshuset. Og IKKE 

en offentlig container. Vi henviser venligt, men bestemt til en af Fredericias 

to genbrugspladser. 

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

På bestyrelsens vegne  

Tina Davidsen 
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Nyt fra Herslev Idrætsforening  

Herslev Idrætsforening afholdt generalforsamling tirsdag den 23. februar 

2015. 

Denne løb af stablen på fornuftig vis og efter vedtægterne. 

Regnskabet for 2015 blev fremlagt og godkendt. Det har været et flot år 

med et fornuftigt overskud takket være flere nye tiltag og en god sommer-

fest. En del af overskuddet vil blive investeret i udbygning af faciliteterne i 

klubhuset samt et tilskud til ombygningen af bandebanen ved klubhuset. 

2015 var også året, hvor vi fik startet fodbold op for de små igen, som er 

noget, som vi alle har været ekstremt glade for. Desværre har det været 

nødvendigt for Kasper, som har stået for holdet, at rejse tilbage til Esbjerg. 

Så nu står vi i en situation, hvor vi mangler en træner eller et trænerteam 

til at hygge omkring de dejlige børn. Vi havde forventet at skulle starte op 

igen efter Påske, så hvis der skulle være nogen, der skulle have interesse 

for at hjælpe til, så må de meget gerne kontakte John Meldgaard Nielsen 

mobil 28581317. 

Seniorfodbold og Oldboys fodbold har i 2015 fortsat i bedste velgående. 

Oldboys er stadig vært for deres legendariske onsdagsturneringer, hvor vi 

tager imod omkring 100 spillere, hvor der hygges og spilles efter alle kun-

stens regler. Senior oplever samtidig medlemsfremgang og sluttede med 

en flot serie af sejre helt i toppen af serie 6. For den nye sæson er der end-

da kommet yderligere tilgang, og drømmen er nu tilstede om en oprykning 
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til serie 5. 

Vi har også haft gang i badminton i løbet af vinterhalvåret og flere hold har 

slidt gulvene i gymnastiksalen tynde jagtende en lille fjerbold.  

Vi har dog stadig plads til flere aktiviteter både inde og ude, så hvis nogen 

skulle ligge inde med en idé og lidt overskud, så skal I være velkommen til at 

kontakte idrætsforeningen. 

Tony Joensen og Nicki Glanz var på valg og ønskede ikke genvalg. Vi vil i den 

forbindelse gerne takke for den store hjælp, som de har ydet i løbet af deres 

bestyrelsesperiode. 

Det blev besluttet ikke at vælge nye medlemmer ind til bestyrelsen. Men i 

stedet fortsætter vi med 5 medlemmer, som vedtægterne tillader. 

På efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig på følgende 

vis: 

Formand: John Meldgaard Nielsen, mobil 28581317 

Næstformand: Robert Ostaszewski , mobil 30636167 

Kasserer: Henrik Jørgensen, mobil 26277221 

Sekretær: Klaus Johansen, mobil 42957868 

Klubhusansvarlig: Henry Johansen, mobil 29608021 

Lej gymnastiksalen, til badminton og meget mere, kontakt Henrik Jørgensen 

mobil 26277221 

Sommerfest 2016 

Årets sommerfest afholdes i weekenden i uge 24 (den 17-18/6), så sæt alle-

rede nu kryds i kalenderen.  

Fredag aften vil der være spis sammen aften, hvor vi håber at se en masse, 

store og små, vi vil efterfølgende tænde op i bålet og lave snobrød. 

Lørdag åbner pladsen for aktiviteter, tombola og andet sjov, og om aftenen 

er der som sædvanlig fest med musik, god mad og drikkevarer til fornuftige 

priser. 

Der vil komme mere info i forbindelse med udsendelse af sportsbladet i maj 

måned. 
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Vi glæder os til at se jer alle, så det kan blive en lige så stor succes som sidste 

år. 

Med sportslig hilsen 

Bestyrelsen i HIF  

 

Sommerfodbold 2016 Herslev oldboys/veteraner 

På banerne ved Herslev Skole bliver der igen i år spillet fodbold for spillere 

+50. Der er tilmeldt 10 hold.  

 Der spilles altid onsdage. Der spilles følgende datoer mellem kl. 18 og 21: 

27. april, 11. maj, 18. maj, 28. maj 

1. juni, 8. juni, 15. juni, 22. juni 

10. august, 17. august, 24. august, 31. august. 

Hvert hold spiller to kampe, og alle hold spiller hver onsdag. Så snart holde-

ne har spillet sine to kampe, sælges der øl, vand og pølser. Overskuddet går 

til vedligeholdelse af banen og banderne rundt om banen. 

Alle er velkomne på banen for at se på. Er der nogen +50, der har lyst til at 

spille fodbold, da meld dig under fanerne enten en mandag eller en onsdag. 

Taulov oldboys/veteraner og Herslev oldboys/veteraner er blevet lagt sam-

men. De to hold er henholdsvis Herslev Bulls og Herslev Bears. 

Hver mandag i sommerhalvåret er der træning på banerne ved Herslev Skole 

i tidsrummet 19 – 21. Mød op hvis du er 50 eller derover og har lyst til moti-

on ved at spille fodbold. Der er et godt sammenhold mellem alle spillerne. 

Første træning bliver efter påske, og sidste træning bliver omkring efterårs-

ferien. Der spilles ikke i juli. 

Om vinteren spiller vi indendørs i Landerupgård-hallen hver torsdag mellem 

20 og 22. I vinter har der været mellem 15 og 22 spillere hver gang. Der er 4 

mand på banen ad gangen for hvert hold. Der udskiftes, så alle kommer til at 

spille. 

Herslev oldboys/veteraner 
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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 2/9—4/9 

2016 - Deadline for materiale: 24/8 —2016 

April   

03.04 kl. 10.50 Årsberetning fra menigheds-
rådsformanden 

Kirken (efter gudstjene-
sten kl. 10.00) 

07.04 kl. 19.30 Sogneaften med tidl. sygehus-
præst Preben Kok: ”Folkekirken 
– en ventet og velkommen for-
styrrelse” 

 Konfirmandstuen 

14.04 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde  Konfirmandstuen 

  

17.04 kl. 11:00
-13:00 

Affaldsindsamling Parkeringsplads foran 

kirken 

30.04  Trailer/Loppemarked Forsamlingshuset 

Maj   

19.05 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Konfirmandstuen 

21.05 kl. 9.30-
ca. 
18.45 

Sogneudflugt til Lemvig Vi mødes ved præste-

gården 

Juni   

17+18.06  Sommerfest Sportspladsen 

September   

24.09 14:00 Fugleskydning Herslev Kirkevej 67 


