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Kære borgere i Herslev Sogn 

Så er efteråret lige på trapperne. Efter en meget våd sommer har vi heldigvis 

fået en periode med godt høstvejr.   

Der er desværre endnu ikke noget nyt i sagen om nedrivningen af ”Knudsens 

Gård”, men vi er i løbende dialog med forvalteren af konkursboet, og vi hå-

ber, at der snart kommer en løsning.  

D. 23. maj var vi til dialogmøde mellem Fredericia kommune og de lokale 

beboerforeninger arrangeret af Demokrati- og Borgerudvalget og Tilflytter-

konsulent Fredericia. En af de ting, der blev fremhævet, var, at det er vigtigt 

af få nye tilflyttere til at føle sig velkomne. Bestyrelsen går forbi med en 

blomst til dem, der flytter til sognet, men det forudsætter, at vi hører om 

det. Vi kan derfor opfordre folk, der har fået nye naboer, til at skrive til be-

styrelsen. Tilflytterkonsulenten har i øvrigt lavet en ordning, hvor potentielle 

tilflyttere kan komme i kontakt  med lokale ambassadører. Pia Møller er kon-

taktperson, men hvis andre er interesserede, kan de kontakte Pia. 

Et af de emner, der blev bragt op på mødet fra flere af de lokale beboerfor-

eninger, var, at vejene flere steder i kommunen er for smalle. Kommunen 

har derefter gjort en række veje i kommunen bredere, herunder Herslevvej, 

som er blevet udvidet med ½ meter i hver side på stykket vest for motor-

vejsbroen. Efter henvendelse fra Anika Hjort har vi også fået malet hajtæn-

der på sidevejene til Herslevvej, hvor vi tidligere har set uheld pga. biler, der 

overser vigepligten. I Follerup har kommunen opsat skilte med anbefalet 

hastighed på 30 km/t gennem de skarpe sving. Borgerforeningens oplæg 

var, at der skulle være en generel hastighedssænkning gennem Follerup, 

men advarselsskiltene er trods alt bedre end ingenting.  

Generelt har vi en god dialog med kommunen, og de er lydhøre over for de 

ting, vi kommer med, inden for det råderum, der er.   

D. 22. september har vi næste møde med kommunen.  Hvis der er nogen, 

der har noget, de gerne vil have bragt op, er I velkomne til at skrive til besty-

relsen.  

Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vores fugleskydning 24/9  kl. 14:00 som 

optakt til forsamlingshusets efterårsfest.  

På vegne af bestyrelsen, Torsten Lund 
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Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjene-

ster på tlf. 75 50 34 11. 

Gudstjenester i Herslev Kirke 

Efteråret 2016 

September:     

04.09 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou Efterfølgende kirkekaffe 

11.09 kl. 10.00 Konfirmandstartsgudstjeneste 
Forklaringsgudstjeneste—

alle er velkomne. 

18.09 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Lars Seeberg  

25.09 kl. 14.00 

Gospelgudstjeneste, som af-

slutning på vores gospelwork-

shop 

 

Oktober:    

02.10 kl. 10.00 
Høstgudstjeneste v. Lars See-

berg og Sara Flokiou 

Efterfølgende frokost i kon-

firmandstuen 

09.10 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou   

16.10 kl. 10.00 
Gudstjeneste v. Bente Hjul 

Johannessen 
 

23.10 kl. 10.00 
Gudstjeneste v. Lars Seeberg 

og Sara Flokiou 
 

30.10 kl. 14.00 
Familiegudstjeneste v. Sara 

Flokiou 
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Præstens tanker… 
Jeg er for tiden i gang med at læse Abdel Aziz Mahmouds bog ”Hvor taler du 
flot dansk!”, hvori han fortæller om sin families oplevelser, da de flygtede 
fra Libanon og landede i Danmark – først på et asylcenter, senere i et parcel-
hus i Middelfart. Det er en spændende humoristisk bog, der peger på nogle 
af de udfordringer, som også flygtninge og indvandrere i dag møder, når de 
kommer til Danmark. Egentlig har Abdel brugt det meste af sit liv på at prøve 
ikke at skille sig ud fra mængden! Han har fra begyndelsen prøvet at være så 
dansk som muligt, for lige som alle andre børn, ville han bare gerne passe 
ind i mængden – og i parcelhuskvarteret i Middelfart, var mængden pære-
dansk. 
 
Når han så alligevel nu gør opmærksom på sin oprindelse og fortæller alle de 
små sjovt historier, som f.eks. om dengang naboen fik smag for Abdels mors 
falafel og endte med at skifte tarteletterne ud med falafel, da forretten til 
hendes 70-års fødselsdag skulle bestemmes, så skyldes det de mange gange, 
det efterhånden er blevet efterlyst, at helt 
alm. moderate muslimer skal tage afstand 
fra de ekstremistiske holdninger, vi ofte 
præsenteres for i nyhederne. Abdel har 
været lang tid om at tage tilløb til at skrive 
sin bog, for når man hele sit liv har kæm-
pet hårdt for ikke at skille sig ud, er det en 
overvindelse pludselig at stille sig frem i 
medierne.  

Novem-

ber: 
   

06.11 kl. 19.00 
Allehelgensgudstjeneste v. 

Sara Flokiou 
Efterfølgende kirkekaffe 

13.11 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou  

20.11 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Lars Seeberg   

27.11 kl. 14.00 
Familiegudstjeneste v. Bente 

Hjul Johannessen 

Fremvisning af børnehusets 

julepyntning af kirken. 
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Han skriver: ”Jeg og alle de andre første- og andengenerationsbørn knokle-
de røven ud af bukserne for ikke at være noget særligt. Hele vores opvækst 
har været et ræs mod den rigtige danskhed. Så I hørte aldrig fra os. Jo, vo-
res naboer gjorde. Nærmiljøet, som vi gemte os i. Men offentligheden gjor-
de ikke. Når der blev talt om overrepræsentation af udlændinge i kriminali-
tetsstatistikkerne, tog vi en ekstra avisrute. Vi plagede os selv i stedet for at 
prikke jer på skuldrene. Vi var en ikke-nyhed, der kæmpede for at blive ved 
med at være det. Jeg har ændret holdning nu, fordi vi er på et niveau i de-
batten lige nu, hvor der er mennesker, der reelt ikke tror, at sådan nogle 
som mig eksisterer”.  
 
Vi ville komme langt, hvis vi ikke lod os farve af sensationshistorierne, men 
i stedet bevægede os ud i verden og selv 
dannede os et indtryk af de mennesker, vi 
lever sammen med. Der er ikke mange 
hverken flygtninge eller indvandrere i 
Herslev, men det med at tage godt imod 
hinanden drejer sig jo selvfølgelig ikke kun 
om at tage godt imod ikke-danskere. Vi 
har sådan en skøn tradition i Herslev med 
at give en buket blomster som velkomst, 
når der flytter nye til byen – mere skal der 
ikke til, før man føler sig velkommen. Og 
derfra er stilen lagt til en venskabelig snak 
over ligusterhækken eller en kop kaffe ved 
køkkenbordet. Vi har et fælles ansvar for 
at gøre byen til et dejligt sted at bo – og 
landet det samme. Det begynder med et 
smil, lidt nysgerrighed og et åbent sind. 
Godt efterår!  
Ps. Jeg må hellere tilføje, at til december skal I tage godt imod en ny præst i 

Herslev – i skrivende stund er personen ikke ansat, men der slås snart et 

barselvikariat op, fordi vi venter en ny Herslevborger i præstegården. 
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 Efteråret i sognet 

Kommende arrangementer: 

September: 

01.09 kl. 19.30: Sangaften i konfirmandstuen 

Eli Pagh spiller og ledsager os igennem forskellige fællessange. Måske du 

også selv har et ønske til, hvad vi skal synge? 

13.09 kl. 19.30: Opstillingsmøde til menighedsrådsvalget. Der skal vælges 

ét nyt medlem til menighedsrådet og et antal suppleanter. Vi håber, der er 

nye, der har lyst til at stille op og være med.  

Vi holder orienterings– og opstillingsmøde d. 13. september, hvor det er mu-

ligt at høre nærmere om menighedsrådets arbejde. Alle er velkomne - både 

mulige kandidater og alle interesserede. 

22.09 kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 

25.09 kl. 09.00-15.30: Gospelworkshop i  

konfirmandstuen: Vi får besøg af Therese Andre-

asen, der skal undervise os i gospelsang. Therese 

er uddannet fra det Fynske Musikkonservatorium 

og har før ledet både kirkekor, fængselskor, bør-

nekor og gospelkor. Alle er velkomne—det kræ-

ver ingen sangerfaring, bare man har lyst til at 

være med! Vi slutter workshoppen af med at syn-

ge til gudstjenesten kl. 14.00. Der serveres fro-

kost undervejs. Det er gratis at deltage og tilmelding ikke nødvendig.  

27.09 kl. 15.30-17.00: Vi starter Herslev-Taulov-voksenkor op for efterårs-

sæsonen. I år vil undervisningen blive i konfirmandstuen i Herslev og vi skal 

undervises af Bodil Middelbo, der er uddannet organist og har stor erfaring 

med ledelse af børne– og voksenkor. Organist Eli Pagh spiller til.  

Vi synger hver tirsdag indtil 6. december og medvirker desuden ved kirkens 
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Allehelgensgudstjeneste d. 6. no-

vember, ved 1. advent i Taulov kir-

ke og ved Herslev kirkes julekon-

cert. 

Der kræves ingen sangerfaring - 

bare man har lyst til at være med! 

Dog forventes det, at man har mu-

lighed for at deltage stabilt. Det er 

gratis at deltage - ingen tilmelding nødvendig. 

Oktober: 

06.10 kl. 19.30: Sogneaften i konfirmandstuen. Vi får besøg af Ann Dahy. 

Ann er født i Danmark, datter af en dansk mor og en syrisk far. Hun skal for-

tælle os om sit Syrien; hvordan det har været at have Syrien som sit andet 

hjemland, været vant til at tilbringe ferierne hos sin syriske familie og så se, 

hvad der foregår i Syrien i dag.  

13.10 kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 

25.10 kl 17.00: Reformationsgudstjeneste i Herslev kirke med efterfølgen-

de foredrag og spisning i forsamlingshuset. Se omtale på næste side. 

November: 

03.11 kl. 19.30: Sogneaften i konfirmandstuen. Vi får besøg af Kristoffer 

Simonsen, sogne– og garnisonspræst ved Michaelis kirke, der skal fortælle 

os om sin tid i den danske kirke i Jerusalem under titlen ”Min tid i Jerusalem 

– byen med de store følelser”.  

09.11 kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen. 

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

deltage. Vel mødt i kirken og i konfirmandstuen. 

”Kirken på vej…” er et nyt fælles projekt for alle provstiets sogne og den 

reformerte kirke i anledning af reformationsjubilæet 2017. Med det histori-
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 ske afsæt i 12 gudstjenester, som er planlagt af og i de forskellige sogne og 

kirker, er sigtet, at vi bliver klogere på, hvor vi kommer fra, hvad reformatio-

nen bragte af nybrud og nytænkning – og også 

besinder os på hvad reformation betyder for 

os – i nutid.  

Reformationsgudstjeneste i Herslev kirke 

I Herslev afholdes d. 25. oktober kl. 17.00 en 

gudstjeneste med træk fra messen, som den 

blev fejret før reformationen. Under gudstje-

nesten kan man bl.a. opleve Fadervor mm. på 

latin, munkesang og levende lys. Lars Seeberg leder gudstjenesten. Efter 

gudstjenesten er der fællesspisning i forsamlingshuset og foredrag ved pro-

fessor Brian McGuire 

om ”Den mørke mid-

delalder?”. Middelal-

deren har fået et dår-

ligt ry, men i virke-

ligheden var den også 

en lys tid, hvor kri-

stendommen bidrog 

til et rigt og åbent 

kulturliv. 

 

Pris for fællesspisning 50 kr., gerne tilmelding til smc@km.dk/75560166 se-

nest d. 7. okt.  

De øvrige gudstjenester i ”Kirken på vej…”: 

6. sep. 2016: Bredstrup og Pjedsted sogne 

20. nov. 2016: Egeskov kirke 

1. dec. 2016: Sct. Michaelis kirke 
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18. dec. 2016: Trinitatis kirke 

15. jan. 2017: Reformert kirke 

11. mar. 2017: Taulov kirke 

23. apr. 2017: Trinitatis kirke 

6. sep. 2017: Erritsø kirke 

5. okt. 2017: Christianskirken 

16. nov. 2017: Hannerup kirke 

3. dec. 2017: Lyng kirke 

Informations om gudstjenesterne kan findes i tavlen ved forsamlingshuset og 

på de enkelte kirkers hjemmeside. 

- - -  

Husk! Sognerejsen til Lutherbyerne 

I 2017 er det 500 år siden 
Martin Luther slog 95 teser 
op på kirkedøren i Witten-
berg, hvorved han satte re-
formationen i gang.  
Den 8. – 13. april 2017 tager 
vi på sognerejse til Witten-
berg, Erfurt og andre steder, 
der kan siges at være refor-
mationens vugge. Tag med 
på denne spændende tur i 
Luthers fodspor. Tilmeldings-
frist: 1. december 2016. 
Folder med udførligt program og informationer ligger tilgængeligt i kirkens 
våbenhus, og folderen kan også hentes på Taulov kirkes hjemmeside 
www.taulovkirke.dk 
D. 12. november 2016 man i sognegården i Taulov høre mere om rejsen, 
idet rejseleder Flemming Rishøj vil fortælle om landskaberne og byerne om-
kring Luthers liv, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. 
 
- - -  
 
 

http://www.taulovkirke.dk
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 Siden sidst: 
 
Vi havde en rigtig dejlig sogneudflugt til Lemvig i maj-måned. Vi kørte 32 del-
tagere afsted fra præstegården med kurs mod Lemvig. Bussen summede af 
snak, og vi sang også et par sange fra højskolesangbogen undervejs. Første 
stop var på en rasteplads, hvor vi drak kaffe og spiste vores medbragte rund-
stykker og basser. Så gik turen videre til Museet for religiøs kunst i Lemvig, 
hvor vi blev delt i to hold og fik en spændende rundvisning. Derefter videre 
til en fiskerestaurant på havnen i Lemvig, hvor vi spiste frokost. Så gik turen 
hjemad med et enkelt holdt på Aulum kro, hvor vi drak eftermiddagskaffe. 
Mætte (både af indtryk og mad!) ankom vi igen ved præstegården i Herslev 
først på aftenen.  
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. Hvem er Jens Pagh? 

 

Født den 26.11.1935 

Bopæl: Min fødegård, ”Paghsminde” på Gammel Ribevej, hvor jeg har boet i 

80 år. Min bedstefar byggede gården i 1850. 

Arbejde: Landmand. 

 

De 10 NÆRGÅENDE: 

 

Det første jeg kan huske i livet, er……” krigens udbrud den 9. april 1940. Jeg 

var 4 ½ år gammel og lå på Det Katolske Sygehus i Kolding, hvor jeg skulle 

opereres for mellemørebetændelse. Da nonnerne så de tyske flyvere uden 

for vinduerne, blev alle lysene slukket. Opereret blev jeg aldrig, da alle de 

mobile patienter blev hentet hjem.” 

 

Da jeg var lille, ville jeg gerne være……” dyrlæge, men min gamle far sagde, 

at landbruget skulle passes.” 

 

Jeg var allermest lykkelig dengang……” vores 3 børn blev født” 

 

Mit livs største vendepunkt var……” da jeg begyndte at arbejde på Skær-

bæk Værket. Det havde været en hård beslutning, men nødvendigt hvis vi 

skulle blive boende på gården. Det var igen et stort vendepunkt at blive kir-

kesanger i Herslev Kirke. Det var jeg meget glad for i 18 år.” 

 

Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst……” køre en tur. Vi har været meget 

omkring.” 

 

Man ved, man har en rigtig ven når……” man kan stole på personen.” 

 

Jeg synes selv, jeg er bedst til……” jeg kan ikke rigtig komme på noget. Men 

hans kone Eli siger, at Jens er meget praktisk anlagt, ja meget håndsnild.” 
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Det jeg sætter størst pris på i Herslev, er……” at der er en kirke, og ordning 

med nye toiletter for både kirken og forsamlingshuset.” 

 

Når jeg bliver gammel vil jeg……” ikke male flere vinduer! Ellers er jeg godt 

tilfreds og har ikke behov for det helt store.” 

 

Det sidste jeg vil gøre her i livet er……” tænke tilbage med taknemmelighed, 

og samtidig håbe, at jeg har været nogenlunde omgængelig.” 

 

Tak til Jens. 

Karen Gallagher-Hansen. 
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Nye tilflyttere til sognet 

I den forgangne periode siden sidste Borgerblad har jeg på Borgerforenin-

gens vegne budt Janni Sigaard Rasmussen og Kim Fold Carlberg velkommen 

til sognet med en buket blomster samt de seneste udgaver af Borgerbladet. 

Ved samme lejlighed kunne jeg kort fortælle om de ting, der sker i området 

og i denne sammenhæng opfordre til at tilknytte sig Herslev Borger på Face-

book.  

På adressen Follerupvej 2 er Michella og Frank fra henholdsvis København 

og Snoghøj flyttet ind sammen med deres to børn Johannes og Jacquelyn. 

I den gamle skole på Herslev Bygade 4 er Jan Riishede Jensen flyttet ind, i 

første omgang i sin campingvogn, men han håber, at huset bliver færdig til 

indflytning inden jul. 

Borgerforeningen vil gerne byde Margit Buchhave velkommen til Højrup, vi 

håber, at du falder godt til. 

Ligeledes byder vi Lars og Katarina Germansen velkommen til Herslev efter 

mange år i Højrup. 

Jeg vil endnu en gang opfordre alle til at give et praj til os i bestyrelsen om-

kring tilflyttere, således vi har en mulighed for at byde dem velkommen. 

 

Omlægning af busruten 

Der har tidligere været ytret ønske om at omlægge bybusruten, således at 

den også kunne betjene Tolstrup og Kongsted. Efter flere samtaler og diskus-

sioner med Sydtrafik, må jeg komme til den konklusion, at dette ikke er mu-

ligt at komme videre med. Det skyldes især det sparsomme passagerantal 

fra Herslev. Argumentet er, at den større passagermængde fra Bredstrup/

Pjedsted ville skulle køre ned gennem Kongsted, Tolstrup, Herslev og Folle-

rup enten på vej til eller fra Fredericia, dette ses ikke som hensigtsmæssig 

brug af bybussen.  

 

Mvh. Anders Brandstrup 
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Fugleskydning d. 24/9—kl. 14:00 

  

Som sidste år afholder vi arrangementet indendørs i laden på Herslevgaard, 

Herslev Kirkevej 67. På den måde er vi ikke afhængige af vejret.  

Der vil være kaffe og kage samt grillpølser. 

Fugleskydning er sportsgren, som kan dateres tilbage til 1200-tallets Frank-

rig. Man skyder ikke efter en levende fugl, men derimod en træmodel med 

tre markeringer på fuglens vinger og dens bryst. Den, som rammer den højre 

markering, bliver prins, mens den venstre vinge og brystet udløser titlerne 

kronprins og fuglekonge.  
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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 !

Nyt fra skolen. 

Nu er familien Germansen også flyttet op på skolen, så nu er vi tre familier. 

Ligeledes har vi fået tilladelse til at lave to lejligheder mere som allerede er 

lejet ud. 

Ligeledes har vi haft besøg af 26 9. klasses elever fra Ågård efterskole som 

overnattede i gymnastiksalen, spiste i vores fællesrum og hyggede sig i vores 

have samt i bålhytten. 

Så har vi udvidet låne/bytte reolen med mange gode bøger, fag og gør det 

selv bøger. Samt enkelte ungdoms og børnebøger, dem kunne der godt væ-

re lidt flere af. 

Åbningstiden på gangen er den samme som til motionsrummet, alle hverda-

ge fra kl. 8-20, fredag dog til kl. 16. 

Håber I vil benytte tilbuddet. 

 

Venlig Hilsen 

Pia Møller 
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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. 322 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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Kristian Ottesen 

Når man skal besøge Kristian Ottosen, kører man ad Østdalsvej og drejer ned 
ad Palmskovvej. Så ser man straks den hyggelige og smukt beliggende ejen-
dom. ”Christiansborg”. 

Kristian Ottesen fortæller: 

Jeg blev født i 1941 her i Tolstrup Enge og kom til verden et kvarter efter min 
tvillingebror Hans, så jeg er den yngste af en søskendeflok på 10. Min fars 
første kone døde, og der var 4 børn, og med min mor Elisabeth fik han yder-
ligere 6 børn. Leif, Vagn, Evald, Ebbe, Hans og Kristian også kaldt ”Kesse” 
blandt venner og familie. 

Jeg gik i Højrup Forskole, som stadig ligger på Gl. Ribevej. Vi havde Karen 
Andersen som lærerinde. Hun blev senere gift med Maltha Jensen. Hun var 
en god lærerinde og et dejligt menneske. Efter 3 år i forskolen kom jeg i Ho-
vedskolen og fik Maltha Jensen som lærer. Han blev senere den første skole-
leder på Herslev Skole. Vi fik lært meget, men der var justits, og nogle gange 
kunne man få et slag af violinbuen. 

Vi legede med alle børn her i Tolstrup Enge og også meget med børnene på 
Paghminde på Gl. Ribevej. Det var sjov og ballade – røvere og soldater i sko-
ven, fodbold på gårdspladsen på Paghminde, vi løb på skøjter på vandværks-
søerne, badede i ”badebassinet” og vi lavede mange kunster, men det meste 
kunne nok tåle at se dagens lys. ”Badebassinet” eksisterer ikke mere ved 
vandværkssøerne. Vi var ikke bange for vores forældre, men vi havde dyb 
respekt. Vi vidste hvor ”skabet stod”, og der vankede aldrig korporlig af-
straffelse. 

Mit hjem var dengang en lille ejendom. Min far kørte mælk hver dag med 2 
nordbaggeheste for Korsvej mejeri og en ugentlig varetur for Herslev brugs. 

Vi børn hjalp til i stald og mark, når der var brug for det. Der hørte en stor 
tørvelod til mit hjem, så min far og os børn arbejdede i mosen hver sommer. 
Vi lavede mange tørv. Ca. 800-900 tusinde på en sommer, og de allerfleste 
blev solgt. Det var en god og vigtig indtægtskilde for min familie. Det var ikke 
altid lige sjovt at arbejde med tørvene, for det var hårdt, men der var også 
mange andre legekammerater, der arbejdede i tørvene, da jeg var barn. I 
sommeren 1954 som 13 årig hjalp jeg efter skoletid til hos gartner Thorvald 
Pedersen, Herslev Kirkevej. Det var lidt mere spændende at være der og ar-
bejde end hjemme. Jeg tjente 75 øre i timen, og det var mange penge den 
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gang. Apropos penge i 50èrne. Engang jeg var på vej hjem til Tolstrup efter 
biograftur i Fredericia, blev jeg stoppet ved banegården af politiet. Jeg fik en 
bøde på 12 kr. for at køre uden lys på cyklen, så der skulle arbejdes mange 
timer til 75 øre for at få bøden tjent ind. 

Jeg gik til præst ved Balslev. Han kunne ikke for godt holde ro i timen, så 
hans kone fru Balslev sad i stuen sammen med os og strikkede, det hjalp på 
at holde ro. Efter min konfirmation kom jeg ud at tjene på en gård i Bred-
strup, jeg var da knap 14 år. Det var en lidt hård plads, der kunne godt gå 7-8 
uger imellem jeg havde en søndag fri. Der skulle jo malkes og muges hver 
dag. Men jeg holdt ud i 2 år, og derefter kom jeg på en anden gård i Frederi-
cia omegn. Det var en meget bedre plads. I den plads fik jeg 90 kr. i ugen for 
9,5 timer om dagen  - 6 dage i ugen, ja, og selvfølgelig kost og logi. Arbejds-
tøj og støvler var af egen lomme. Efter 3 år der blev jeg soldat. Jeg kom til 
flyvevåbnet, blev dog ikke pilot, men var almindelig værnepligtig, og jeg var 
soldat i 16 måneder. Det var småt med lønnen, vi fik 17 kr. om ugen – ingen 
rejsegodtgørelse – og en billet fra Karup til Fredericia kostede 9 kr. retur. Jeg 
kom hjem fra forsvaret i 1962 og forpagtede ejendommen her i Tolstrup en-
ge. Efter 3 år solgte jeg besætningen, det var køer og grise, og så forpagtede 
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jeg jorden ud og fik arbejde hos entreprenør Guldborg i Erritsø - det var 
mest vejarbejde, jeg kom til at beskæftige mig med. Blandt andet med at 
sætte kantsten ved fortove og køre gummiged. Jeg sad på ”en ged” i cirka 30 
år. Jeg var hos Guldborg i 11 år, derefter hos entreprenør Christian Andersen 
i Taulov, og jeg kørte gummiged alle mulige steder. Jeg var ved Christian An-
derssen i 18 år. Næste arbejdsplads var hos Arne Hansen, som havde entre-
prise i Dons grusgrav - dér var jeg i 5 år, og så gik jeg på efterløn uden gum-
miged! Jeg synes, at jeg har haft et godt arbejdsliv, har aldrig været arbejds-
løs og ikke haft arbejdsskader, det er jo fantastisk, når man ved, der er så 
mange, der lider af arbejdsskader. 

Min far var medlem af sognerådet for Socialdemokratiet i 16 år. Christian 
Fromberg var formand, og far var med til kommunesammenlægningen. Han 
havde blandt andet et meget godt samarbejde med Oluf Lund på Tolstrup-
gård. Selvom de ikke var politisk enige, respekterede de hinanden. Jeg har 
hørt mange diskussioner mellem de to her i stuen. 

Da Shell raffinaderiet skulle anlægges, havde man brug for meget grus. Far 
solgte grus i massevis, han fik 50 øre pr. kubikmeter! Der blev gravet om-
kring ejendommen i cirka 2 år, og så var det slut. Entreprenør Hoffman skulle 
planere til markbrug igen, og det blev gjort ordentligt. 

I 1967 blev jeg gift med Ingeburg kaldet Inge. Hun medbragte 2 drenge ind i 
ægteskabet, og vi fik sammen en datter: Elisabeth. Jeg købte ejendommen 
her af min far Christian, han døde i 1979 og min mor døde i 1965, så hun 
oplevede ikke, der kom børn i huset igen. Vi havde et rigtigt godt familieliv, 
Inge, Poul Erik, Jan, Elisabeth og mig selv. Der var liv og glade dage. Efter In-
ges og mit arbejdsliv, tog vi ofte på endagsture med bus rundt i Danmark. Vi 
var da også på nogle enkelte længere ture til Bornholm og Harzen. Alle ture 
var en oplevelse. Det var skønt at komme lidt hjemmefra. Jeg mindes med 
stor glæde turen til Harzen, hvor den legendariske chauffør var Arthur fra 
Taulov. Inge og jeg valgte denne tur i stedet for at holde sølvbryllup i 1992. 

Da jeg gik på efterløn, begyndte jeg at købe nogle få gamle traktorer. Jeg 
satte dem i stand og solgte dem igen, men den interesse er ebbet ud. 

Jeg mistede min kone i 2015. Det har været en streng tid at vænne sig til at 
blive alene, men heldigvis er de unge mennesker (børnene med familie) go-
de til at komme, måske giver de en hjælpende hånd, eller vi får bare en snak 
og en kop kaffe. 
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Mit hjem har i mange år heddet ”Christiansborg”. Vi fik det smukke navne-
skilt af Inga og Jan Bargmann, vores gode naboer i mange år. Anledningen til 
navneskiltet var vores sølvbryllup. 

Her slutter Kristians gode erindringer, der var sikkert mange flere, men vi 
holder inde her. Jeg siger rigtig mange tak for en god snak, kaffe og små cho-
kolader. 

Eli Pagh. 
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Ude godt men hjemme bedst? 

 

Billede: fra venstre, Freja, Jessica og Camilla foran gymnasiet i Fredericia. 

Herslev Skole lukkede jo som bekendt sommeren 2012. På det tidspunkt var 
Freja Møller, Camilla Sørensen og Jessica Bornemann netop blevet færdige 
med 6. klasse og var således en del af den sidste afgangsklasse på skolen.  

Efter 9. klasse valgte de alle at flytte hjemmefra et år. Mens Freja og Camilla 
boede på hver sin efterskole, så blev det for Jessica til et år på High School i 
USA. 

Nu hvor de er tilbage, er de netop alle begyndt på gymnasiet og er sjovt nok 
endt op i samme klasse igen.  

Vi har inviteret dem til en lille snak om livet på landet, deres oplevelser væk 
fra hjemmet, og deres tanker for fremtiden. 

Camilla Sørensen – SGMD (Skolen for Gastronomi, Musik og Design) i Vin-
ding. Ca. 65 elever. 

Spørgsmål: Hvorfor valgte du et efterskoleophold? 

Jeg valgte bl.a. 10 klasse på efterskole for at hæve mine karakterer og blive 
lidt mere selvstændig og socialt udviklet – og selvfølgelig for oplevelsen. Jeg 
glædede mig til det, men da jeg så var der, gik det op for mig, at der ville gå 
2 uger, inden jeg kom hjem på weekend igen. Efter en uge var man bare tæt. 
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Drama hver dag, med så mange unge. En af mine tætteste venner stoppede 
efter en måned. Jeg var på Gastronomilinjen. Det var rigtig fedt. 

Spørgsmål: Hvad var det bedste ved opholdet? 

Det bedste var, at man bare skulle åbne sin dør, og så kom der nogen at væ-
re sammen med. Vi var 6 piger på min gang, som altid var der, når man hav-
de brug for nogen. Vi var en skole for folk med specielle behov, autister, 
angst, ADHD osv. Man lærte at se ud over de specielle behov og lærte, at det 
er ok at være anderledes. Vi var bare en familie på tværs af alt. Man så dem 
for dem, de var. 
Prag-turen var også fed, selv om den var udfordrende.  

Spørgsmål: Hvad har du lært af at være væk hjemmefra? 

At være mere rummelig. Og jeg har lært at lave mad. Og finde nye sider af 
mig selv. Jeg har opdaget, at jeg kan mere, end jeg troede. Jeg har fået mere 
selvtillid og tro på mig selv. Og så har jeg lært at tage ansvar for mig selv og 
ikke bare tænke på andre, men også være opmærksom på mig selv og mine 
behov. Jeg lærte at kigge ind ad, men samtidig at blive mindre genert.  

Spørgsmål: Hvordan har det været at vokse op i et lille Sogn som Herslev?  

Jeg synes, det har været rigtig godt. Man lærer, at der ikke behøver ske no-
get hele tiden for underholdning. Man bruger sin fantasi. Man finder ud af, 
at man sagtens kan bruge verden til at lege i, uden at være bange for trafik 
osv. Børn der er vokset op på landet har bare noget andet i bagagen. 

Når jeg uddanner mig, vil jeg gerne bo i en større by, men når jeg selv skal 
have familie, vil jeg tilbage til en landsby.  

Spørgsmål: Hvad har din oplevelse været af at starte på gymnasiet i forhold 
til efterskolen? 

Jeg skulle lige vænne mig til, at det var forskellige klasselokaler, man går til. 
Der er også flere lektier, så det skal man lige vænne sig til. Det er meget fag-
ligt, men jeg er glad for at komme videre med min uddannelse og lære noget 
fagligt igen. Klassen og lærerne er rigtig gode.  

Spørgsmål: Ude godt, men hjemme bedst? 

Jeg er glad for at være hjemme igen, men savner efterskolen. Hvis jeg kunne 
have et år mere på efterskole, så ville jeg gøre det. Havde jeg vidst, det ville 
være så godt, så havde jeg gerne taget 8. og 9. klasse med på efterskolen, 
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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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inden 10. klasse. 

Billede:  

Pigerne på gangen. Benedikte (nr. 
3 fra venstre) skulle til Lukas Gra-
ham koncert, så vi hjalp hende 
med at blive klar. Vi var så stolte 
af vores projekt, at vi tog et bille-
de af det  

 

 

 

 

 

Freja Møller – Agerskov Ungdomsskole i Agerskov. Ca. 140 elever. 

Spørgsmål: Hvorfor valgte du et efterskoleophold? 

Jeg valgte at tage 10. klasse på efterskole for at blive mentalt klar, og for at 
arbejde lidt på nogle svagheder. Valget faldt på Sønderjylland for at møde 
nye mennesker, og mennesker jeg ikke kendte i forvejen. Det var egentlig 
ikke en del af planen før i 9. klasse. Da jeg skulle af sted, havde jeg faktisk 
ikke lyst. Jeg var meget nervøs, men det viste sig at være rigtig godt. Det er 
en efterskole med masser af sportsmuligheder. Jeg valgte også et sjovt valg-
fag kaldt ”tøsefnidder”. Der kunne vi blandt andet se tøsefilm og spise slik. 
Vi lavede også mindebøger. Vi var 2 på hvert værelse, og jeg havde 3 forskel-
lige room mates i løbet af året. 

Spørgsmål: Hvad var det bedste ved opholdet? 

Jeg har sjovt nok fået en ny forståelse af, hvor byer ligger henne. Jeg har lært 
sønderjyder at kende. De er helt anderledes og meget hyggelige og positive. 
Der er nogle andre ting, man gør dernede. Jeg har aldrig prøvet at lave gym-
nastik før, men det var vildt godt, og det viste sig, at jeg var god til det. Det 
er noget, jeg gerne vil fortsætte med. Gymnastik var obligatorisk. Man kunne 
også vælge rytme som valgfag, og svømning. – og så var der ingen eksamen. 
Det foregik på en anden måde. Vi havde 4 uger, hvor vi arbejdede med for-
skellige opgaver, der skulle fremlægges og til sidst en årsopgave.  
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Spørgsmål: Hvad har du lært af at være væk? 

At være åben på en anden måde og mere forstående. Man skal være meget 
rummelig. Bare fordi du har en dårlig dag, kan du ikke bare gå og være sur. 
Du lærer at tage konflikterne op. Jeg havde en god veninde, jeg kunne gå til, 
når jeg havde problemer. Man lærer dem, man er sammen med meget bed-
re at kende, fordi man er sammen hele tiden.  Jeg har lært at være væk 
hjemmefra og klare mig uden far og mor. 

Spørgsmål: Hvordan har det været at vokse op i et lille Sogn som Herslev?  

Jeg ved det ikke helt. Jeg har blandede følelser. Jeg kunne godt mærke i 6. 
klasse, at jeg var glad for at skulle til Taulov. I Taulov/Skærbæk er der bare 
flere unge mennesker samlet. Men jeg har været glad for at komme tilbage 
og møde nogle af de gamle bekendtskaber. Jeg tror ikke, jeg har lyst til selv 
at bo i en lille by som Herslev, når jeg starter min egen familie. Jeg savner 
flere unge, og det er for svært for unge at komme rundt, hvis ens forældre 
ikke lige kan køre, men nu må vi se. Der er jo god tid endnu  

Spørgsmål: Hvad har din oplevelse været af at starte på gymnasiet i forhold 
til efterskolen? 

På efterskolen havde man også et nyt lokale til hvert fag, så det er det sam-
me. På efterskolen synes jeg, at man havde meget mere tid. Selv efter 
aftensmaden, så føltes det, som om der var der længe til, man skulle i skole 
igen. Nu kommer man hjem kl. 16.00 og har følelsen af, at der næsten ingen 
tid er, inden man skal i skole igen.  

Spørgsmål: Ude godt, men hjemme bedst? 

Hen mod slutningen af mit efterskoleophold var jeg mentalt klar til at kom-
me hjem. Jeg begyndte at savne mine forældre, mine søskende og min 
hund. Jeg er glad for at have haft et år væk, men det er fint, at det kun var et 

år. Man har brug for at have en nor-
mal hverdag. Det var, som om livet 
var på pause, og selv om det var en 
god pause, så har jeg nu brug for at 
komme i gang igen. Man var sammen 
med de samme mennesker hver dag, 
og til sidst trænger man til at møde 
nogle nye mennesker. Det kan man 
på gymnasiet. 
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Billede: Skitur til Norge, 
”Hemsedal”. Det var en 
rigtig god oplevelse, og 
første gang jeg stod på 
ski. Det var helt vildt 
sjovt.  

 

 

 

 

Jessica Bornemann – Horizon High school, Thornton Colorado, USA. Ca. 
2000 elever. 

Spørgsmål: Hvorfor valgte du et Highschool ophold? 

Fordi jeg fik tilbuddet, og så tænkte jeg, at det kunne være godt at komme 
ud af min comfort-zone og prøve noget, der skræmmer mig lidt. Jeg ville ud-
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 fordre mig selv. Det var en stor udfordring at rejse til et andet land og ikke 
have min familie med. Jeg skulle starte i en ny skole med over 2000 elever, 
hvor alt var nyt, og uden at kende nogen overhovedet.  

Spørgsmål: Hvad var det bedste ved opholdet? 

At prøve at gå i skole på en anderledes måde. På highschool har man ikke 
noget klasselokale, men man går rundt fra klasse til klasse for at besøge læ-
reren i hans eller hendes lokale. Så man har forskellige klassekammerater, 
afhængig af de fag man har valgt. Man finder nogle frokost venner, som har 
pause samtidig med en selv, og så lærer man også dem at kende. Man lærer 
virkelig mange at kende.  
For mig var det bedste nok også at kunne bestemme selv. Jeg var min egen 
chef.  

Spørgsmål: Hvad har du lært af at være væk? 

Jeg har lært at være mere frygtløs. For eksempel skal man ikke være bange 
for at være den første, der går hen til nogen og snakker. Det var sådan, jeg 
fik mange af mine venner. At gøre ting man ikke tror, man tør, og så bag-
efter kunne tænke FEDT, det var en god oplevelse. Man bliver mere udad-
vendt. Jeg er ikke bange for at møde nye mennesker mere. Før havde jeg 
ikke lyst til at skulle med til noget, hvis jeg vidste, det var nye mennesker, 
man skulle være sammen med. 

Spørgsmål: Hvordan har det været at vokse op i et lille Sogn som Herslev?  

Jeg savner butikker, men det har været fint nok. Da jeg var lille, havde vi 
”den lille Købmand”, hvor man kunne smutte op og hente mælk eller fre-
dagsslik osv. Man har brug for en lille købmand. Jeg har altid tænkt, at jeg 
gerne ville bo i Herslev med mine børn. Men måske det alligevel er lige en 
tand for dødt. Jeg kan godt lide det flotte område og husene osv., men man 
skal altså kunne gå til den nærmeste butik.  

Spørgsmål: Hvad har din oplevelse været af at starte på gymnasiet i forhold 
til highschool? 

Jeg kan godt lide det. Klassen er god, miljøet er lækkert. Meget rent. På 
Gymnasiet har man en fast klasse, men ellers ligner det meget Highschool.  

Spørgsmål: Ude godt, men hjemme bedst? 

Det er altid bedst at være hjemme, men nogle gange ville jeg da hellere væ-
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re derovre. Eksempelvis når man får skæld ud og tænker ”jeg vil gerne be-
stemme selv”, eller når jeg savner mine venner fra USA. 

Billede: En helt normal dag på High School, sammen med ”frokost vennerne” 
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Hvem er Helle Gad?     

Født d. 20. august 1963 i Kolding.  

Bor i Herslev på 17. år. 

Er uddannet jurist og arbejder som specialkonsulent på 
Syddansk Universitet i Odense. 

DE 10 NÆRGÅENDE: 

Det første jeg kan huske i livet er ……“ min fars omsorg, som altid har været 
mit faste holdepunkt i livet. 

Da jeg var lille, ville jeg gerne være …..“ læge, fordi vi havde den mest fanta-
stiske, pædagogiske landsbylæge (Westergaard) i Ødis, hvor jeg voksede 
op”. 

Jeg var allermest lykkelig dengang ….. ” På det personlige plan, når tingene 
lykkes efter hårdt arbejde, - når jeg sætter mig et mål og opnår det, men 
også når børnene vokser op og trives og lykkes med det, de stræber efter”. 

Mit livs største vendepunkt var ..... “ da jeg i en alder af 43 år besluttede 
mig for at tage en lang videregående universitetsuddannelse, gennemførte 
den på normeret tid samtidig med fuldtidsarbejde, 4 børn osv. og efterføl-
gende foretog karriere-/jobskifte ”. 

Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst ….. “ slappe af og rode med huset 
krydret med noget sport og hygge med mand, familie og venner ”. 

Man ved, man har en rigtig ven når …..“når vennen kan se, hvad man lige 
har brug for, om det er en hjælpende hånd eller et kram – gammelt venskab 
ruster ikke – men udbygges og bliver smukkere med årene, hvor man forstår 
hinanden uden nødvendigvis så mange ord ”. 

Jeg synes selv jeg er bedst til ….. ”at være mor og give børnene et godt fun-
dament og hjælpe dem godt på vej i livet til at blive selvstændige og selvkø-
rende individer med social forståelse, at være nytænkende og rollemodel 
mht. levevis/uddannelse osv., samt til at være hjælpsom, ihærdig og vedhol-
dende, til at følge konflikter/problemer helt til dørs og løse dem ”. 

Det jeg sætter størst pris på i Herslev, er ……“ at det er et trygt sted at bo 
og vokse op i for børnene. Der er ”højt til loftet”, plads til alle og interesse 
for hinanden. ” 

Når jeg bliver gammel vil jeg… “ stadig nyde livet forhåbentlig og nyde fami-
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lien med børn og børnebørn og til stadighed sætte mig nye mål her i livet – 
livslang læring ”. 

Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “ at give mine, min mands og mine for-
ældres erfaringer og livsfilosofier videre til børn og børnebørn.  
 

Tak til Helle 

Karen Gallagher-Hansen. 
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 Nyt fra forsamlingshuset 
 
Trailer-/loppemarked – Lørdag d. 30. april afholdt vi trailermarked for første 
gang. Og i den forbindelse vil vi gerne sige tak 
til alle, der lagde deres vej forbi. Både som 
kræmmere og som gæster. Det blev til et par 
hyggelige timer med snak og gode handler. 
Næste år afholder vi igen trailer-/loppemarked 
d. 20. maj, så sæt allerede nu X i kalenderen. 
 

 

 
Banko – Onsdag d. 14. september har vi sæsonstart. Vi åbner 
dørene kl. 17:45 og starter spillet kl. 18:45. Vi glæder os til at 
byde såvel nye som gamle medlemmer velkommen til denne 
sæson.  
 

 

 
Udlejning - Nu hvor vi er godt i gang med 2016, ser vi til vores store glæde 
en stor fremgang i udlejningerne. Vi er rigtig glad for, at så mange vælger at 
bruge huset både på hverdage og i weekenden. Så skulle du have lyst til at 
leje forsamlingshuset, så tjek vores hjemmeside på 
www.herslevforsamlingshus.dk, eller kontakt Mette på 23988053 (IKKE SMS) 
 

Efterårsfest – Lørdag d. 24. september holder vi Efterårsfest. Kom og deltag i 
en hyggelig aften med naboer og venner. Festen starter kl. 18:00, og det ko-
ster 225,-kr. at deltage. Tilmelding til Tina 26395178 senest d. 18. septem-
ber, gerne på SMS. Husstandsomdeling er på vej. 
 

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

På bestyrelsens vegne  
Tina Davidsen 

http://www.herslevforsamlingshus.dk


39 

Sensommerhilsen fra Follerupgaard og Kring Agro 

Efter en længere ventetid på det gode vejr er der for alvor blevet travlhed 

med høsten samt klargøringsarbejdet til den kommende vækstsæson. Vi 

mangler på nuvæ-

rende tidspunkt ca. 

2 dage i hveden 

samt et par dage 

med vårbyggen. 

Udover høsten har 

vi fået bjerget det 

meste af den halm, 

som vi skal bruge til 

den kommende 

sæson. Udbytterne 

har været noget 

under det forventelige, hvilket er generelt for hele landet. Det skyldes pri-

mært det våde forår samt den manglende varme i planternes vækstperiode i 

foråret.  

Rigtig god sensommer, 
 

Med venlig hilsen  
Lotte og Mads Kring  
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Nyt fra Herslev Rideklub. 

Sommeren er ved at være slut, og hverdagen kalder endnu engang. Vi er 
også startet stille op på rideskolen og har budt velkommen til nye, som 
gamle ryttere.  

Vi har haft en dejlig lang sommerferie, som startede i uge 26, hvor vi endnu 
engang holdt feriesjov for hele kommunens børn. Der var rigtig god tilslut-
ning, og vi havde en god flok af vores egne som hjælpere. Tak til alle for en 
kæmpe indsats. 

Hestene var væk på græs i uge 27, 28 og 29, hvor de fik lov til at holde helt 
fri og højst blev forstyrret, når vi kom og kiggede på dem. 

 I uge 31 afholdte vi ridelejr til stor glæde for de børn, der deltog. Vi regner 
med at gentage succesen igen næste år, så kunne det være noget, så spørg 
os gerne.  

 I uge 32 startede undervisningen, og nu er alle ponyer og heste ved at væ-
re oppe i gear igen.  Vi har pt en stor tilslutning til vores hold, og vi er fak-
tisk ved at være rigtig godt booket op de fleste dage, men derfor har vi sta-
dig plads til nye medlemmer, hvis det var noget. 

Vores fredagshold er for nybegyndere og et stort hit - ikke kun for de børn 
som rider, men også for de unge hjælpere, som gladeligt trækker børnene 
for en lille skilling. 

Over sommeren har vi lavet lidt. Vi har fået malet gang og toiletter, og det 
nye gulv er næsten færdigt. Vi har fået lavet ny fin luftefold og er i skriven-
de stund ved at få lavet ny dommervogn, samtidig med at vi er i gang med 
at lave udendørs dressurbaner med nyt fint hegn. 

De næste par måneder sker der en del ting i den lille klub. 

Den 3. september har vi oprydningsdag. Det er en dag i frivillighedens tegn, 
hvor alle der har tid og lyst mødes og hygger med, at få det hele til at se 
pænt ud. Store som små er velkomne, vi har opgaver til alle.  

Den anden weekend i september har vi D-stævne, hvor andre klubber er 
inviteret til et par gode dage i sportens tegn. Der vil i forbindelse med 
stævnet være en del trafik igennem byen, både til hest og i bil med trailer. 

Vi håber på jeres forståelse her omkring, og vi rydder selvfølgelig op efter 
os igen.  
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Som altid når vi har aktiviteter i klubben, er I selvfølgelig velkomne til at kig-
ge ind forbi. Vi har varm kaffe på kanden, friskbagt kage og kolde drikke til 
lave priser. Og som altid en god og hyggelig stemning i vores dejlige klub. 

Traditionen tro, skal vi selvfølgelig også ud og finde julemanden til årets jule-
optog. Dette er dog først den 11. december, så det kommer der meget mere 
info om, når vi nærmer os. Men sæt allerede kryds i kalenderen nu. Håber vi 
ses! 

HERR 
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Seniorfodbold – serie 5 - efterår 2016  
 

Endnu en sommer er næsten forbi, og det betyder, at efterårsturneringen 
allerede nu er godt i gang. Seniorholdet havde en noget nær fremragende 
forårssæson i Serie 6 med en række rigtig flotte resultater, som omsider 
mundede ud i velfortjent oprykning til Serie 5. Holdet har desuden formået 
at tiltrække et par nye spillere henover sommeren, så medlemstallet igen 
har fået et lille nøk opad. Begge dele må siges at være ganske flot for så 
forholdsvis lille en klub som Herslev. 
I skrivende stund er efterårets første kampe allerede spillet - og med 2 sej-
re ud af 2 mulige, kan vi vist ikke have håbet på en bedre start. En solid 3-1 
sejr ude over Almind samt en flot 5-0 sejr ude mod Gauerslund.  
Resten af turneringen byder på masser af spænding og dramatik, når kam-
pe mod klubber 
som Taulov/
Skærbæk, BPI og 
ikke mindst Er-
ritsø skal ud-
kæmpes. Der er 
altid lagt i kak-
kelovnen til nog-
le intense timer i 
fodboldens 
tegn, når så 
mange lokale 
hold kæmper indbyrdes i samme pulje. Vi glæder os til at se, hvordan de 
næste måneder udspiller sig. Umiddelbart er ønsket blot at ”overleve” i 
serien, men tiden vil vise, om vi evner mere. 
 

Holdets kampe, resultater og stilling kan altid følges på DBUs hjemmeside – 
dbujylland.dk – og jeg håber desuden at se nogle af jer på lægterne til vo-
res hjemmekampe! 
 

Hjemmekampe i efteråret (med forbehold for ændringer): 
Lørdag 27/8 -  kl. 14.00 v BPI 
Lørdag 10/9 -  kl. 14.00 v Taulov/Skærbæk 
Lørdag 17/9 -  kl. 14.00 v Almind 
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Lørdag 24/9 -  kl. 14.00 v Gauerslund 
Lørdag 8/10 -  kl. 14.00 v Erritsø 
 

Til slut vil jeg igen sige et stort tak til vores træner Michael samt alle spillere 
for den tid og engagement, der lægges i fodbolden i Herslev. 
 
Med ønsket om et godt fodboldefterår 
Robert Ostaszewski / Herslev senior fodbold 
 
 

Sommerfest 2016 
 

I weekenden 17 – 18/6 løb årets sommerfest endnu engang af stablen, og 
endnu engang var vejret en sommerfest værdigt trods det ugen op til havde 
vist sig fra sin knap så gode side. 

 
Eftersom sidste års spis sammen aften om fredagen kun havde 1 børnetil-
melding, så satte vi i år alle sejl på at tiltrække byens børn, hvilket må be-
tragtes som en stor succes, da hele 28 børn dukkede op. I alt var vi knap 70 
personer, som kunne nyde mesterkokkenes (Lars & Henry) lækkerier og en 
top-hyggelig aften med gang i fodboldbanen, snobrød ved Ole & Pias hygge-
lige bålplads og ikke mindst børnekaraoke, hvor vi virkelig så nogle små 
sangstjerner give sig fuldt ud.  
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Lørdagen bød som altid på god stemning og hygge med tombola, hoppe-
borg, skattejagt, dåsekast, oldboysfodbold, og ikke mindst spillede senior-
holdet oprykningskamp til serie 5, som desværre blev tabt i første omgang. 
Senere kom det dog frem, at modstanderne havde brugt ulovlige spillere og 
derfor kom oprykningen i hus alligevel. 
 

Lørdag aften stod den så på fest for de voksne, og 65 deltagere kunne nyde 
helstegt pattegris og lidt til at holde væskebalancen på plads, og musikken 
spillede til den lyse morgen eller ca. deromkring.  
 

Alt i alt en rigtig god weekend og bestyrelsen vil gerne takke alle, som har 
hjulpet til enten med annoncestøtte, gaver til tombolaen eller anden form 
for hjælp. Uden jeres støtte vil en weekend som denne ikke være mulig. 
 

Med ønsket om en dejlig sensommer 
John Meldgaard Nielsen 
Formand 
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Ting at undre sig over… 

1. Hvad kom først: Den første rette linje, eller den første lineal?  

2. Hvorfor skal man trykke ’start’ for at lukke Windows?  

3. Når blinde mennesker bruger mørke solbriller, hvorfor bruger døve så 

ikke ørepropper?  

4. Hvis kærlighed gør blind, hvorfor er frækt undertøj så populært?  

5. Hvorfor skal man have aftale for at besøge en synsk?  

6. Hvis man smelter tør-is, kan man så tage bad uden at blive våd?  

7. Hvad kalder man kaffepausen på et te-pakkeri?  

8. Er der et andet ord for synonym?  

9. Hvorfor er ’forkortelse’ sådan et langt ord?  

10. Må amfibiedyr vente med at gå på land indtil en time efter, at de har 

spist?  

11. Krymper bomuldsmarker efter regnvejr?  

12. Hvorfor er der redningsveste under flystolene, når det havde været 

bedre med faldskærme?  

13. . . . . og burde der så ikke tilsvarende være faldskærme under sæderne 

når man er ude at sejle?  

14. Synes kyllinger, at gummi-mennesker er sjove?  

15. Hvordan kommer fyren, der kører sneploven, på arbejde om morge-

nen?  

16. Er sterilitet arveligt?  

17. Hvis 7-Eleven har åbent døgnet rundt, 365 dage om året, hvorfor er 

der så lås på dørene?  

18. Hvorfor laver de ikke fly af samme materiale som den sorte boks? Den 

holder jo altid.  

19. Hvis man forsøger at bevise Murphys lov, vil det så gå galt?  

20. Hvis majsolie kommer fra majs, hvor kommer babyolie så fra?  

21. Hvorfor desinficerer de nålen, inden en dødsdømt får sin sprøjte?  

22. Hvad gør man, hvis man ser et udrydningstruet dyr, som spiser en 

giftig udrydningstruet plante?  

23. Hvis et døvstumt barn bander, vasker mor så hans hænder med sæ-
be?  
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Naturen netop nu 

Du danske sommer jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig. Disse poe-
tiske linjer passer godt på sommeren 2016. 

Trods de faktiske temperaturer har vi dog haft enkelte dage med tåleligt 
vejr. Alt det grønne har haft gode betingelser. Jeg skal da love for, at træer 
og buske har fået mange nye lange skud. Det er svært både at holde græsset 
nede og svært at få glæde af sollyset her i huset. 

Jeg kunne godt bruge en person, der er god til at bruge en le, som er det 
bedste redskab til at slå højt, grønt skrubberi på skråningerne. Mit barne-
barn var på ferie her 3 dage og fik stukket vores lille kultur le i hænderne. 
Han kunne bruge den. Det hjalp lidt, men det forslår jo ikke meget. 

Midt i al skriveri om det grønne kom jeg til at tænke på en sjov grøn vækst, 
jeg så i det tidlige forår, inden der kom blade på træerne. I et stort lindetræ 
(mener jeg) i yderkanten af Fredericia hænger eller sad der noget, der ligne-
de en skaderede. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at bunken bestod af 
grønne blade. Der var hele tre koste i forskellig størrelse – hvor spændende 
med en snylter her. Tre fine mistelten buske i kronen på et lindetræ. I øje-
blikket svære at se p.g.a. de store blade på værtstræet, men de er der, og 
det er et spændende fænomen at følge. Jeg har flere gange forsøgt at så 
mistelten frø på mine æbletræer uden held. 

I øjeblikket er det nok mest skovduerne og solsorten, der lader sig høre. Sol-
sorten starter dagen med sin smukke sang, man kan nyde den, bare man er 
rigtig tidligt oppe. Duernes kurren høres på alle tider af døgnet, men der har 
været et fantastisk fuglekor i det tidlige forår til stor glæde for os. Enkelte 
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fugle har også ynglet op og ned af huset. Lige over havedøren har en ivrig 
lille gærdesmutte bygget sig en lille kuglerede med et rundt hul i. 

Det er så vildt - jeg har først nu her i august erfaret, at den bliver brugt, og 
der er unger i reden, har jeg lige konstateret. De små pippede højlydt, da jeg 
åbnede døren. Svalerne i laden har travlt med at fodre det sidste kuld unger, 
så de kan blive flyvedygtige i september. De lidt større fugle - fasanerne - har 
også haft travlt, efter flere uheld. Da jeg for nogen tid siden gik en tur på den 
afhøstede græsmark, opdagede jeg en rigtig stor bunke æggeskaller, en øde-
lagt fasanrede – trist, men her for nylig så jeg en sen morgen fru fasan gå 
med 3-4 halvstore unger. Det glæder mig, at det alligevel var lykkedes at få 
et kuld på benene. Glæden forsvandt dog et par dage senere, da jeg på ve-
jen så tre fladtrykte fasaner mast i trafikken. Jeg blev så ked af at se den lille 
flok udslettet og tænkte, kunne det dog ikke have været undgået, hvis bili-
sterne havde sænket farten? 

Det er et stort problem med de bilister, der kører alt for hurtigt. Rigtig meget 
vildt passerer vejen hernede i dalen, og med den hastighed bilisterne lægger 
for dagen, har dyrene ingen chance for at undgå dem. Der burde sættes et 
skilt op med hastighedsbegrænsning eller et med et rådyr på for at gøre folk 
opmærksomme på vildtet. 

De mange ”nye” rådyr er også i fare, når de krydser vejen. Man kan godt 
hjælpe dyrene i naturen. Da vi i den tidlige sommer fik slået græs, kom land-
manden med en stak pæle og plastikposer, som vi satte op aftenen før, 
græsset skulle slås, så råen blev gjort opmærksom på ”ændringen” og kunne 
nå at få flyttet sine lam. Der skete heller ikke noget. Vi ved jo, at de små lam 
ofte bliver gemt i højt græs. Nu kan vi i stedet nyde ”guldlok” med to små 
lam vandre rundt i haven, og det er et pragtfuldt syn. 

Efterårstiden melder snart sin ankomst, så høstvejret er ude af syne i øjeblik-
ket, men vi har da erfaring for, at det stadig kan blive godt i slutningen af 
august. Vi mener at have noget til gode.  

 

Gunhild.  



51 

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 25/11-
27/11 2016 - Deadline for materiale: 16/11 2016 

September:     

01.09 kl. 19.30 Sangaften v. Eli Pagh Konfirmandstuen 

11.09 kl. 10.00 Konfirmandstartsgudstjeneste - 

en forklaringsgudstjeneste for 

alle interesserede 

Kirken 

13.09 kl. 19.30 Opstillingsmøde til menigheds-

rådsvalget 

Konfirmandstuen 

22.09 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Konfirmandstuen 

24.09 kl.14.00 Fugleskydning Herslev Kirkevej 67 

24.09 kl.18.00 Efterårsfest Forsamlingshuset 

25.09 kl. 09.00

-15.30 

Gospelworkshop med afslutten-

de gudstjeneste 

Konfirmandstuen 

27.09 kl. 15.30

-17.00 

Herslev-Taulov-voksenkor  

begynder 

Konfirmandstuen 

Oktober:    

06.10 kl. 19.30 Sogneaften: Ann Dahy: Mit  

Syrien 

Konfirmandstuen 

13.10 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Konfirmandstuen 

25.10 kl. 17.00 Reformationsgudstjeneste med 
efterfølgende foredrag og spis-
ning. 

Kirken 

30.10 kl. 14.00 Familiegudstjeneste Kirken 

November:    

03.11 kl. 19.30 Sogneaften: Kristoffer Simon-

sen: Min tid i Jerusalem 

Konfirmandstuen 

09.11 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Konfirmandstuen 


