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 Borgerbladet: 
  

Ansvarshavende redaktør: Inger Davidsen, tlf.: 7551 4011 
 Tryk : PR OFFSET, 7000 Fredericia. 
 
Hvis du ikke har modtaget Borgerbladet, kontakt venligst 
Eva Lorey, tlf.: 7556 0131 mobil 2484 4898 

  

      Bestyrelsen i Herslev Sogns Borgerforening: 
  

      Formand Torsten Lund, Herslev Bygade 14, 
      Tlf.: 2333 8913, e-mail: torsten@lund.org 
      Næstformand Søren Hansen, Herslev Kirkevej 67, 
       Tlf.: 7556 0188, e-mail: clemmentin@profix.dk 
      Kasserer Thomas Bornemann, Ryttervænget 14,                   

tlf.: 4075 5363, e-mail: bornemann@it.dk                               
Bestyrelsesmedlem Eva Lorey, Follerupvej 42A,                               
tlf. nr. 7556 0131, e-mail: evalorey@post.tele.dk       
Bestyrelsesmedlem  Eva Hansen, Kirketoften 13        
tlf. 4068 4636, e-mail: e-hansen@hotmail.dk                                                     
Bestyrelsesmedlem Kate Christensen, Slåenvej 8,                    
tlf.: 3215 9506, e-mail kasia_marysia@yahoo.dk  

Borgerbladet udsendes til alle husstande i Herslev sogn, 
samt til udenbys medlemmer af foreningen.                                         
Bladet sendes også til medlemmerne af Fredericia Byråd 
samt til alle menighedsråd i Fredericia Provsti.                                 
Bladet udkommer 3 gange om året i et oplag på 460       
eksemplarer.                                                                                  

Stof til bladet sendes til:                                                          
Inger Davidsen,  mail: inger@fam-davidsen.com                                                                  

   

 Akvarel på forsiden er udført af Arne Bødker                                                                 
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Kære borgere i Herslev sogn! 
 

Jeg vil starte med at sige tak for tro tjeneste til Bjarne Hansen og Inger Da-
vidsen, som træder ud af bestyrelsen. Begge har gjort en stor indsats for at 
varetage borgernes interesser. Både ved at skaffe midler til vedligehold af 
byen og ved at minde politikerne om, at Herslev er en del af kommunen. In-
ger vil fortsat give en hjælpende hånd i forbindelse med udgivelse af Borger-
bladet i en periode endnu. 
Hvordan kommer vi så videre herfra? Hvordan kan Borgerforeningen fortsat 
skabe værdi for byens borgere? Hvordan får vi en større andel af borgerne til 
at melde sig ind og støtte op om aktiviteterne? 
Et af foreningens formål er at varetage beboernes interesser og herunder sik-
re, at området får den berettigede støtte fra offentlige myndigheders side. Der 
er rigeligt med sager, der skal følges op på, som f.eks. bevarelse af Børnehu-
set og nedrivning af Knudsens gård. Derudover skal den forskønnelse, der har 
foregået de seneste år, fortsætte, og flere af vejene kunne også trænge til en 
kærlig hånd. 
Et andet formål er almen folkelig oplysning og foredragsvirksomhed samt 
dyrkelse af fælles interesser. 
Når man hører Jørgen Olesen fortælle om livet i Herslev for år tilbage, var 
byen fuld af mindre butikker, der var altid et rend af unger i byen, og alle 
kendte alle. Den tid kommer nok ikke igen.   
Spørgsmålet er, hvordan man bedst varetager opgaven på tværs af generatio-
ner i en tid, hvor information og tilbud om aktiviteter er væsentligt mere rige-
lige end folks tid? 
Første skridt må være at finde ud af, hvad folk interesserer sig for. Bestyrel-
sen vil derfor fremadrettet gøre en indsats for at lytte til, hvad borgerne i sog-
net ønsker, og samtidig skabe større gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde. 
For at opnå en højere grad af tovejskommunikation har bestyrelsen i første 
omgang  vedtaget tre mindre initiativer. 
For det første har vi etableret Facebook-gruppen Herslevborger. Her 
håber vi, at der kan komme debat om, hvilke fælles interesser der er i 
sognet. Det kunne være spontane fisketure, geocaching, motorcykeltu-
re, skovture eller noget helt andet. 
Desuden er vi i gang med at opdatere www.herslevborger.dk, så man kan 
finde gamle numre af borgerbladet, billeder fra arrangementer i byen samt 
referater fra borgerforeningens bestyrelsesmøder. 
Endelig arbejder vi på at få sat en opslagstavle op, så folk, der ikke har inter-
netadgang, også kan udveksle informationer. 
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Jeg ønsker jer alle et godt forår og håber, at vi kan mødes ved forskellige ar-
rangementer! 

På vegne af Borgerforeningen 
Torsten Lund, formand 

Præsentation og møde med Torsten Lund. 
 
 
 

 
Født i Helsingør i 1976 
Bopæl : Herslev Bygade 14 siden september 2007. 
Er ingeniør og arbejder for Energinet.dk som sektions-
chef. 
Er den nyvalgte formand for Herslev Borgerforening. 
 
 

 
De 10 NÆRGÅENDE : 

 
Det første jeg kan huske i livet er….. da jeg fik min første lillebror. 
 

Da jeg var lille, ville jeg gerne være……ingeniør - jeg har altid været glad 
for teknik. 
 

Jeg var allermest lykkelig dengang ….. vi fik vores datter for 9 måneder 
siden. 
 

Mit livs største vendepunkt var, da  …..   vi fik Kathrine og blev forældre 
for første gang. 
 

Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst ….. læse bøger eller køre en tur på 
min motorcykel. 
 

Man ved, at man har en rigtig ven, når ……… personen er der for én uan-
set hvad og forstår, hvad man mener, uden at man behøver at sige ret meget. 
 

Jeg synes selv, at jeg er bedst til ………at løse problemer. 
 

Det, jeg sætter størst pris på i Herslev, er ………naturen, roen og sammen-
holdet. 
Når jeg bliver gammel, vil jeg ……..rejse ud og se noget mere af verden. 
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Det sidste, jeg vil gøre her i livet, er …… at skrive mine erindringer. 
 

Tak til Torsten.  
 

Karen G Hansen. 

  
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 

 

Ekstraordinær Generalforsamling 
 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling  
 den 27. maj kl. 19.30 hos Søren Hansen, Herslev Kirkevej 67. 

 
Dagsorden 

 

2. behandling af vedtægtsændring som følger: 
 

§ 5. Valg af formand blandt de til bestyrelsen valgte medlemmer. 
 

paragraffen ændres til: 
 

§ 5 Bestyrelsen konstituerer sig ved simpelt stemmeflertal med for-
mand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 

Herslev Sogns Borgerforening 
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Vi klarer alt indenfor biler. 
Reparationer, olieskift, bremseskift, klargøring til syn. 

Service, rust, batteri skift, udstødning, rude skift. 
Test på din bil. Ja vi laver alt på din bil. 

Vi tager 300 kr. i timen plus moms. 
Vi har også vores bilpleje afdeling. 

Med total rengøring indvendig, vask samt polering. 
Vi isætter også 3M solfilm i alle slags biler. 

Hver måned har vi et godt tilbud til jer. 
Kom forbi eller ring og få et tilbud på din bil. 

Vi køber også skrotbiler. 
  

MicMag Auto Sdr.vilstrupvej 71, 6000 Kolding. Tlf. 50595513/64683650 
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Jeg blev for et stykke tid siden kontaktet af Jørn Henner, pensioneret 
skoleinspektør, nu suppleant til byrådet for Enhedslisten. Man havde 
på et gruppemøde i Enhedslisten debatteret Herslev Skole og byrå-
dets planer for salg af samme. Han bad om oplysninger om, hvad øn-
skerne var i Herslev. 
Alle foreninger havde sendt ønskerne ind, men i øvrigt intet hørt!! 
Jørgen Henner lovede at undersøge sagen og i øvrigt holde fast i løf-
terne til borgerne i Herslev. 
Mandag den 24. marts modtog jeg denne redegørelse, som vi trykker i 
sin helhed. 

Inger 
 

Debatindlæg om kommunal lukkethed. 
 

Ved starten af det åbne møde i Fredericia Byråd mandag aften den 24. marts 
2014 meddelte borgmesteren, at Enhedslistens beslutningsforslag vedrørende 
Herslev Skole var blevet overflyttet til det lukkede møde, da det var en salgs-
sag. 
 

Derfor stillede jeg i byrådets spørgetid følgende spørgsmål: 
 

”Da Enhedslistens beslutningsforslag om Herslev Skole ganske tydeligt ikke 
er en personsag, og da jeg må konstatere, at det heller ikke er en salgssag – 
tvært imod, vil jeg gerne spørge om følgende: ”Mener byrådet, at der er hem-
meligheder i Enhedslistens forslag, der begrunder en overflytning til det luk-
kede møde, eller er det en kærkommen lejlighed for medlemmerne til at slip-
pe for at svare på spørgsmålene i det åbne møde, hvor byens borgere kan høre 
deres svar?”” 
 

Borgmesteren gentog, at det var en salgssag og gav ellers en sludder for en 
sladder som begrundelse. 
 

Han påstod også, at det havde han allerede adviseret om på sidste byrådsmø-
de; men det passer ikke. Enhedslisten fik tvært imod besked om, at vi var vel-

komne til at stille forslaget på martsmødet i en ny form, hvilket vi så gjorde; 

men byens befolkning måtte ikke opleve afstemningen. 
 

Det kan da ikke passe, at et nyt parti i byrådet ikke kan foreslå en ændring af 
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det tidligere byråds efter vores opfattelse forkerte beslutning. Byrådet har da 
lov til at blive klogere, og alene sammensætningen indikerer, at dette skulle 
være muligt. 
 

Jeg er dybt skuffet over denne lukkethed omkring beslutninger. 
 

Enhedslistens forslag lød således: 
 

3 beslutningsforslag vedrørende Herslev Skole. 
 

Baggrund: 
 

Da vi i Enhedslisten Fredericia i avisen havde set, at kommunen påtænker at 
sælge Herslev Skoles bygninger og grund, besluttede vi os for at sætte os 
grundigt ind i forholdene omkring skolen, så vi var forberedte på at tage den 
rigtige stilling. 
 

Dels besigtigede vi skolen udefra, dels tog vi kontakt til et antal lokale beboe-
re og samtidig anmodede vi om at få kopier af høringssvarene. 
 

Dette gav os følgende oplevelser: 
 

1.  Bygningerne er, idet de også inden for den senere årrække er renoveret 
for ca. 10 millioner kroner, særdeles velegnede til flere kommunale 
formål. 

2. Herslevs beboere har givet ideer til, hvad bygningerne kan bruges til. 
3. Beboerne har aldrig fået nogen form for svar på deres høringssvar 
4. Det vil være katastrofalt for det lokale forenings- / idrætsliv, hvis de 

mister deres tilholdssted 
5. Landsbysamfundene er afhængige af samlingspunkter 
6. Det varede en måned med flere rykkere og til slut en personlig henven-

delse til et medlem af direktionen før vi modtog høringssvaret. 
7. Det vil være optimalt at lægge kommunale kontorer på adressen, da 

bygnings- og parkeringsforhold er gode, og da det ville kunne nedsæt-
te trafikmængden i den indre by og give mulighed for at afhænde dyre 
lejemål her. 

8. Dette vil være i tråd med valgløfterne til landsbysamfundene fra et  
flertal af byrådspartierne. 

9. En vedtagelse af dette beslutningsforslag vil være med til at give ind-
trykket af, at vi er én kommune, der tager hensyn til såvel byområdet, 
landsbyområderne og landdistrikterne. 

10 Der er lige så langt fra Herslev til den indre by, som der er den mod-
satte vej. 
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11 Det digitale samfund sikrer, at kommunikationen mellem de forskelli-
ge kommunale instanser kan opretholdes. 

 

På byrådsmødet i februar viste alle partier sympati for en del af det oprindeli-
ge forslag, men ville stemme det samlede forslag ned. 
 

Vi besluttede derfor at trække det oprindelige forslag og fremsætter i stedet 
disse tre beslutningsforslag på marts mødet 2014. 
 

Enhedslisten stiller følgende beslutningsforslag: 
 

1. Byrådet beslutter, at uanset ejerforhold garanterer byrådet, at: 

- gymnastiksal, omklædningsrum, boldbane og ét til to lokaler stilles 
til rådighed for det lokale idræts- og foreningsliv efter gældende reg-
ler for kommunale bygninger 

- børneinstitutionen kan forblive på matriklen med de nødvendige faci-
liteter så længe, der er børn hertil i lokalområdet 

 
2. Byrådet beslutter at reetablere de tidligere lærerboliger til beboelse 

med udlejning for øje. 

 
3. Byrådet beslutter at udnytte de resterende lokaler til kommunalt for-

mål, så der samtidig kan opsiges lejemål andre steder i kommunen. 
 

De tre forslag ønskes til afstemning hver for sig. 
Venlig hilsen Jørn Henner 

 
Ak ja, ak ja…… Det nye byråd fortsætter med at glemme Herslev!!!! 

 
Sidste Nyt!! Pia og Ole Møller har købt skolen. Herligt! 
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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 !
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Nyt fra Rideklubben                                        
                                                
 
 
                                              
   
Så er vi godt i gang efter en veloverstået jul og nytår. 
Ved generalforsamlingen i slutningen af januar havde vi kampvalg for 
første gang i mange år, og det betød at 4 nye bestyrelsesmedlemmer 
blev valgt ind. 
Der kom også nye ansvarlige for vores lille køkken.  
Dejligt med så stor opbakning til klubben og medlemmer, som byder 
ind med nye ideer.    
 

En masse aktiviteter er allerede planlagt, så det bliver et spændende 
forår og sommer. 
 

Den 12 april er der idræts- og sundhedsdag i Fredericia, hvor vi delta-
ger og giver trækture på et par af vores søde ponyer mellem kl.11 og 
13.  
  
Sportsudvalget har allerede planlagt 2 stævner i maj, nemlig d.3.-
4.maj og 24.-25.maj. 
Så kom og hep på vores dygtige ryttere. 
 

Oprydningsdag er planlagt til d.11.maj hvor faciliteter og omgivelser 
skal have en omgang med hakke, rivejern, kost og vaskespand. 
 

Overnatning med heste-hygge holdes d.30/5-1/6 for juniormedlem-
merne. 
 

Feriesjov afholdes i uge 27, denne gang med udvidet tidsrum, nemlig 
fra kl.9.15 til 15 for at give mulighed for at vise mere af, hvad man kan 
lære af at gå til ridning. 
Endvidere bliver der lavet forskellige dagsaktiviteter, så dagene ikke 
bliver ens.     
  
På vores hjemmeside: www.herrrideklub.dk. finder du nyttig informati-
on om aktiviteter, undervisning, priser, kontaktpersoner og meget an-
det i rideklubben. 
 

          På klubbens vegne  
Anette Rishede 
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Dagplejen. 
 

Da jeg blev fyret d. 11/9 2013 af Fredericia kommune som kommunal 
dagplejemor på grund af mangel på små børn i Herslev, troede jeg, der 
var sket en fejl – måtte knibe mig selv i armen og spørge Kaj, om det 
kunne være sandt. 
Det kunne da bare ikke passe, at man fyrer en dagplejer i Herslev - ef-
ter 25 år. 
Man føler for alvor, at nu har kommunen gjort alvor af at have kvalt/
lukket det hele i Herslev! 
 Jeg er jo slet ikke færdig med at passe små børn endnu. Jeg har endnu 
en masse at give af omsorg, tryghed, nærhed og tid i en fortravlet hver-
dag.    
Forældrene, kollegaerne og befolkningen i Herslev var chokeret. 
Forældrene opfordrede mig til at starte selvstændig, som privat dagple-
jer. 
De ville bakke mig 100 % op. 
Efter nogle måneder til at tænke tingene godt igennem i, tog jeg beslut-
ningen om, at kommunen ikke skulle få lov til at kvæle/lukke dagple-
jen i Herslev. 
Så fra d. 1/4 2014 starter jeg som privat børnepasser, og jeg er blevet 
godkendt af selv samme kommune der fyrede mig. 
Jeg har fire børn nu og flere på venteliste. 
 

Venlig Hilsen Tove Engelbreth 
Herslev Kirkevej 46c 
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Det gamle Mølleri, ryster nu vintersøvnen af sig – 
 og åbner igen søndag den 6. april. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herefter har det igen åben hver søndag fra 14.00 – 17.00 
 
Af nye varer, har vi fået meget lækket brugskunst, en større skilte skov,  
mange skønne specialiteter, tørklæder, smykker og meget mere 
 

Vi har stadig en del ”second hand” tøj og vores gæsters ”bog-bytte” 
hjørne kørende ☺☺☺☺ 
 

Derudover har vi fået rigtig mange nye Arcopedico sko hjem. Hvis dine 
fødder endnu ikke har besøgt et par Arcopedico sko, så gør dem den 
glæde, at prøve et par.  
 

Fredag den 11. april fra kl. 11.00 til 16.00  får Møllen besøg af en konsu-
lent fra Arcopedico 
Kig forbi – vi har kaffen klar ☺☺☺☺ 
 
Sidst, men ikke mindst – slagter vi snart igen. Er I interesseret i kalve-
kød eller oksefars, så kontakt os via mail eller på 23235689.  
 

Vi glæder os til at se jer 
 

Jette og Preben Lange 
Gammelby Møllevej 62 

7000 Fredericia 
Tlf. 75 56 00 01 

mail@gammelby-moelle.dk 
 www.gammelby-moelle.dk  
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       Septemberbesøg i Flensborg 
 

I år er det vores tur til at besøge Sct. Hans og Adelby danske 
menighed i Flensborg. Sidste år havde vi besøg fra Flens-
borg, og efter gudstjenesten og frokost besøgte vi dengang 
Gammelby Mølle og havde nogle spændende timer dér.  
 

Besøget i Flensborg er planlagt til søndag den 14. september, hvor vi er in-
viteret til at deltage i søndagsgudstjenesten i Sct. Hans Kirke kl. 10.00 med 
efterfølgende frokost i menighedslokalerne. Derfra kører vi til Kobbermølle, 
der ligger ved Kollund lige ved grænsen til Danmark.  
 

Navnet Kobbermølle hentyder til den industrivandmølle, som Christian IV 
grundlagde i 1612 ved Krusåens udmunding. Kobbermølle var den første fa-
brik i det slesvigske område, og langt frem i tiden blev der forarbejdet kobber 
og messing til den danske flåde og til tage, og også til brugsgenstande. Ved 
møllen blev der bygget boliger til arbejderne. Boligerne, der ligner Nyboder-
husene i København, er delvist bevaret indtil i dag. Fabrikken lukkede i 1962. 
I 1990 blev der på privat initiativ oprettet et museum med produkter fra fa-
brikken, som vi skal besøge.  
 

Traditionelt har Kobbermølle været et centrum for det danske mindretal og er 
det den dag i dag, bl.a. med en dansk skole.  
Efter besøget i Kobbermølle skal vi drikke kaffe på et godt kaffested, forhå-
bentlig med udsigt over Flensborg Fjord. 
 

Gudstjenesten 2. Pinsedag 

Som i de foregående år afholdes der 2. Pinsedag fælles gudstjeneste for hele 
provstiet på Kastellet i Fredericia. 
 

Årets sogneudflugt 
Programmet for årets sogneudflugt ligger endnu ikke helt fast, men det gør til 
gengæld datoen, nemlig søndag den 25. maj. Der vil blive annonceret om  
tider og program, når vi kommer nærmere på.  
 

                                     Aflysning! 

I den nuværende situation, hvor vi pt står uden sognepræst, har vi i menig-
hedsrådet valg at aflyse den planlagte spaghetti gudstjeneste tirsdag den 29. 
april. 
Endvidere har vi også i denne situation valgt at aflyse børnekoret i perioden 
op til påsken og dermed også børnekorets medvirken til påskegudstjenesten 
Skærtorsdag                                           Herslev Menighedsråd, Ole Davidsen 
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April 
13.4.   kl. 10  Palmesøndag  Christina Ebbesen 
17.4.  kl. 10  Skærtorsdag  Bjarne Hvid     
18.4  . kl. 10  Langfredag   Eva Jerg 
20.4.   kl. 10  Påskedag   Anne-Marie Steensig 
21.4  . kl. 10  2. påskedag  Kirsten Nielsen 
27.4.  kl. 10  1. s.e. påske  Susanne Knudstorp 
Maj 
4.5   kl. 10  2.s.e. påske     Bjarne Hvid 
11.5.  kl. 10  3.s.e. påske   Karina Dahlmann 
16.5.  kl. 10  Konfirmation  Børge Munk Povlsen  
18.5.  kl. 9  4.s.e. påske   Elli Krog Foldager 
25.5.  kl. 10  5.s.e. påske   Bent Andreasen 
29.5  kl. 10  Kristi Himmelfart i Strandparken, Skærbæk 
Juni 
1.6.  kl. 10  6.s.e. påske   Elin Skoven 
8.6.  kl. 10  Pinsedag   Børge Munk Povlsen 
9.6.  kl. 10.30 2. pinsedag   Kastellet i Fredericia  
  
. 
Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjene-
ster på tlf. 75 50 34 11. 
  

Gudstjenester i Herslev Kirke 
Forår 2014 
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 Afskedsgudstjeneste og afskedsfrokost 
 

Søndag d. 23. februar var det Marianne Frank Larsens sidste gudstjeneste 
som sognepræst i  Herslev kirke. Marianne takkede for sine 22½ år som sog-
nepræst i Herslev, da hun var færdig med sin prædiken. 
 

Efter udgangsbønnen sang sopranen Rita Jacobsen som afslutning på afskeds-
gudstjenesten nogle smukke værker for en næsten fyldt kirke, akkompagneret 
af organist Eli Pagh på orgel. 
 

Afskedsfrokosten efter gudstjenesten var henlagt til Forsamlingshuset, hvor 
der var dækket op til frokost med ca. 110 deltagere. Buffet: forret, hovedret 
og dessert, blev anrettet i den lille sal. Mad og servering stod Pjedsted For-
samlingshus for. 
 

Bordene var prydet med fine forårs blomsterdekorationer, lavet af menig-
hedsrådets kasserer Asta Fink. 
 

          
Sopranen Rita Jacobsen                 Et kig ud over salen  som var dejlig fyldt 
 

Der var masser af fine, sjove, personlige og alle meget velmente taler. 
Nuværende menighedsrådsformand Ole Davidsen, tidligere menighedsråds-
formand Søren Sørensen, provst Børge Munk Povlsen, organist i Herslev Eli 
Pagh, sognepræst i Bredstrup/Pjedsted Ole Engberg, Mariannes far Bent Lar-
sen, sognepræst Juul Værge, kirketjener afløser Poul Dyrholm, Inger David-
sen, Borgerforeningens formand Bjarne Hansen, Karl Johan Verner og sidst, 
men ikke mindst holdt Marianne selv en meget smuk tale med tak for glæden 
ved at have arbejdet og boet i Herslev i de 22½ år. 
 

Det blev en dejlig og smuk, men og også en lidt vemodig dag i Forsamlings-
huset med Marianne, hendes familie og andre gæster og med så mange delta-
gere fra sognet, som tilfældet var. 
 
                                                                                                             Mette Sørensen 
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Farvel – og tusind tak 

Ved afskedsfrokosten i forsamlingshuset den 23. februar 

En dag i sensommeren ’91 kom Eli på besøg i præstegården. Jeg husker det 

som om, vi sad mellem alle flyttekasserne i stuen, mens Eli forklarede mig, at 

jeg skulle skrive min første artikel til Borgerbladet. Og hvad griber man til, 

når man er 28 og aldrig før har prøvet at skrive til et kirkeblad? Jeg greb til en 

af mine yndlingssange, nemlig ”Hvad er det min Marie”, som lige var kom-

met ind i den ny højskolesangbog. Den gennemgik jeg så i min første artikel i 

Borgerbladet i september ’91.  

  

I det smukke vers 1 af denne kærlighedssang siger Grundtvig sådan her til 

Marie, som var hans højt elskede, anden kone: ”Hvad er det, min Marie, som 

gør det, at vi to, vi tale eller tie, på færde og i ro, os føle viet sammen som 

kirken og dens amen, som præst og menighed?”. Tilbage i 1991 syntes jeg, 

det var langt ude! Ekstremt gammeldags og meget fromt, at man kunne finde 

på at sammenligne et kærlighedsforhold mellem mand og kvinde med forhol-

det mellem præst og menighed! Det gjorde jeg mig så lidt lystig over i artik-

len. Lige dér kunne jeg ikke følge Grundtvig. 

  

Som I nok har gættet, ser jeg anderledes på det nu. 22 ½ år senere kan jeg 

sådan set ikke finde noget bedre at sammenligne forholdet mellem præst og 

menighed med end et kærlighedsforhold. For når forholdet lykkes, så hviler 

det på en stor gensidig tillid, som betyder, at næsten alt kan lade sig gøre. Og 

så er der også en stor gensidig overbærenhed og en ubrydelig gensidig loyali-

tet. Og endelig bliver man jo simpelthen nært forbundet med hinanden, fordi 

man kommer til at kende hinanden både, når man er strålende glad, og når det 

hele er tungt og svært. Om ikke før, så går det op for én, hvor meget det lig-

ner et kærlighedsforhold, når man søger en anden stilling og bliver kaldt til  
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prøveprædiken i en anden kirke. For selvom det er helt reelt og almindeligt, 

så føles det simpelthen som utroskab! Og det skal ikke være nogen hemme-

lighed, at selvom jeg er meget glad for at have fået omtrent den eneste anden 

stilling, jeg kunne drømme om, så føles afskeden og flytningen i disse dage 

simpelthen som et tab eller et brud. Så Grundtvig havde ret i 1851. Man kan 

godt bruge forholdet mellem præst og menighed som billede på forholdet 

mellem to, som elsker hinanden - og omvendt. 

  

Dermed siger jeg også, at når vi nu skal skilles og sige farvel til hinanden, så 

bærer jeg en stor kærlighed med mig i mit hjerte ind i alt det nye, jeg skal 

begynde på. Det er for det første kærligheden til den kirke, jeg altid har kaldt 

min, selvom det i virkeligheden er jeres. Med den fornemme korbue i kampe-

sten, med den pragtfulde middelalderaltertavle, med det smukke røde klæde 

for alteret, som giver rummet varme, samtidig med, at der er så vide rammer 

og så højt til loftet, at der også er højtid. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at 

savne mest. Lindetræerne, som omkranser kirkegården, udsynet fra højen 

med klokkestablen, oplevelsen af at åbne kirkedøren efter en gudstjeneste og 

gå ud i lyset og se ud over markerne og høre lærkerne? Eller Guds milde an-

sigt på altertavlen? De har den samme figur i mange andre middelalderkirker, 

med Faderen der holder om sin døde søn. Men de fleste andre steder ser han 

vred og fordømmende ud, fordi mennesker har slået hans søn ihjel. I vores 

kirke er hans ansigt derimod fuldt af sorg og samtidig uendelig mildt. ”Guds 

milde ansigt skal vi se”, synger vi til jul – og jeg tænker, at det har jeg set på 

altertavlen i Herslev Kirke. 

  

Jeg kommer også til at savne vores elskede præstegård. Det har været et me-

get stort privilegium at få lov at bo i sådan nogle rammer: med de hvidkalke-

de mure og det store stråtag, med rosenbed og gårdsplads, med de smukkeste  
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stuer med de smukkeste døre og de smukkeste gulve – og som årene gik, og 

vi blev flere og flere, efterhånden også med et hav af børneværelser og gæste-

værelser! Og så tilmed den fineste konfirmandstue som ramme om møder og 

foredrag og fester. Alt sammen takket være mine menighedsråd og ikke 

mindst mine to formænd, Søren og Ole, der i alle årene har brugt timer på at 

taget vare på vores bolig med stor lydhørhed over for vores ønsker, men også 

med stor omhu, nænsomhed, kvalitetssans og god smag. Jeg kender ingen 

andre præstegårde eller sognegårde, der kan måle sig med vores. Drengenes 

farfar var ikke ene om at synes, at vores Søren passende kunne se at blive 

færdig med at læse, så han kunne søge min stilling og flytte direkte ind i præ-

stegården, når vi flyttede ud. Det ville unægtelig have været godt og trygt! 

  

Så er der haven. Lige nu er den tæt besat med små hvide prikker hele vejen 

rundt langs nøddehegnet. Det er vintergækkerne, som myldrer op, mens mus-

vitterne og bogfinkerne synger, og skovduerne kurrer. Sådan set er jeg tak-

nemmelig for, at det er nu, vi skal flytte, og ikke i april eller maj eller juni! 

For fra nu af bliver haven bare smukkere og smukkere uge for uge. Blå kro-

kus, gule påskeliljer, hvide majliljer, røde tulipaner i april. Den overdådige 

violette rododendron, lysegrønne bøgeblade og hvide blomster på alle frugt-

træerne i maj. Røde roser i rosenbedet, blå lavendler, gule og orange stauder 

sommeren igennem. Og så i efterårssolen gule blade på de store træer og Fi-

lippa, Ingrid Marie og Belle de Boskoop i kasse efter kasse. Lyse aftener på 

terrassen med kigget gennem nøddehegnet til engen og markerne og skoven 

bagved, drømmeagtigt smukt i det skrå lys fra aftensolen.                          

Små drenge, der leger i solen på den store græsplæne; gynger, trækvogn, sop-

pebassin, skydere; efterhånden også store drenge, fodbolde, badmintonnet, 

liggestole. Jeg tror godt mine børn ved lidt om, hvordan der ser ud i paradi-

sets have.  
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Og så kommer jeg til at savne mine marker og mine hegn. Jeg synes jo, jeg 

har fået lidt andel i dem i de år, jeg har cyklet mellem dem om morgenen. 

Glitrende hvide, snedækkede marker. Brune pløjemarker. Solgule rapsmar-

ker. Modne hvedemarker. Og smukkest af dem alle i mine øjne: de grønne 

bygmarker med de lange silkehår, der bøjer sig for vinden engang i maj. Og 

mine hegn, hvor blomsterne afløser hinanden fra engang i april: mirabelle, 

hæg, hvidtjørn, syren, æble, hyld - og til sidst de lyserøde roser. Når der så 

oven i købet er rådyr og harer og fasaner og agerhøns og fra i forgårs også 

lærker, der hænger under himlen og synger, så kan man blive helt svimmel 

over den gavmildhed, der omgiver os.  

  

Men først og sidst kommer jeg jo til at savne jer!  Alle, som har siddet i me-

nighedsrådet sammen med mig fra 1991 til nu, og ikke mindst mine to ene-

stående formænd, Søren og Ole. I har en stor del af æren for, at det kirkelige 

aldrig har lukket sig om sig selv her i sognet. Det har på alle mulige måder 

været forbundet med det menneskelige og det folkelige, med det almindelige 

liv her på vores sted og i vores tid. Alle sammen har I hver på jeres måde 

brugt timer på at give mig de bedst tænkelige betingelser at arbejde på og de 

smukkest tænkelige rammer. Måske kunne jeg godt bruge en tørretumbler, 

har jeg sagt, og så har jeg fået en tørretumbler. Måske kunne jeg godt tænke 

mig et nyt rosenbed, har jeg sagt, og så har jeg fået et nyt rosenbed, budget 

eller ej. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har fået nej. Og hvad der er 

lige så vigtigt, har vi haft et godt og frugtbart samarbejde om alt, hvad der 

skulle ske i præstegården og kirken: gudstjenester, også de særlige med børn 

og kor og kager og spaghetti og kirkekaffe og frokost; derudover koncerter, 

sogneaftener, filmaftener, sogneudflugter, hvor vi i fællesskab er blevet lidt 

klogere på mange sider af vores liv og måske også lidt gladere for det! I har 

aldrig presset mig til mere, end jeg selv gerne ville. I har haft respekt for mit  
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almindelige præstearbejde og støttet mig i det søndag efter søndag. Og så har 

jeg haft jeres fulde opbakning, når jeg indimellem har fundet på noget ud 

over det almindelige. Begge dele er guld værd. 

  

Og jeg kommer til at savne jer, som jeg har arbejdet sammen med. Helle, som 

har dækket de sødeste borde og pyntet kirken med adventskrans og juletræ og 

påskeliljer. Finn, som har holdt både kirkegården og vores hække og græs-

plæne og gårdsplads i den skønneste orden, Margit og Jens, som har sunget 

og bedt for os andre, og ikke mindst Eli, som har været min organist lige fra 

starten i 1991. Vi to har haft et lykkeligt samarbejde og et lykkeligt samspil; 

Eli har fyldt både kirken og konfirmandstuen og mit sind med gode sange, 

nye melodier og dejlig musik. Vi har alle haft vidt forskellige opgaver, men 

vi har været enige om at gøre vores bedste både til jul, påske og pinse og til 

konfirmation, bryllup og begravelse. Ingen af jer har været nøjeregnende med 

jeres tid. I har altid sagt ja, når jeg har bedt jer om noget. Derfor har det været 

en udelt glæde for mig at arbejde sammen med jer. Og så selvfølgelig også, 

fordi der har været en god og munter tone imellem os.  

  

Endelig kommer jeg til at savne alle jer, som jeg har lært at kende i skolen, i 

børnehaven, i forsamlingshuset, på sportspladsen, i præstegården, i kirken og 

på Højrupvej, Ryttervænget og Kirketoften, på Tolstrup Allé, Follerupvej, 

Herslev Kirkevej og mange andre veje. Takket være fællesskabet imellem os 

og alt det, vi igennem årene har kunnet få til at lykkes, har jeg altid været 

stolt af at sige, at jeg kom fra Herslev! En del af jer har lukket mig ind i jeres 

hjem og givet mig en kop kaffe, fordi vi har haft noget, vi skulle tale om, og 

da har I samtidig lukket mig ind i jeres liv og fortalt mig om noget af det, der 

var mest dyrebart for jer. Sådan har I vist mig en meget stor tillid, og sådan 

har vi lært hinanden at kende. 
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Nu da jeg skal sige farvel, kan I godt høre, at det er svært, for sådan er det jo 

at sige farvel til noget og nogen, man holder så meget af. Men side om side 

med vemodet i mit hjerte ligger der en meget stor taknemmelighed over, at 

dette kapitel i mit liv blev så ubetinget godt. Og derfor skal det være mine 

sidste ord i dag: en meget stor tak fordi jeg har fået lov til at arbejde i jeres 

fornemme kirke, leve i jeres smukke sogn og se mine børn vokse op i jeres 

vidunderlige præstegård. Og fordi jeg har fået lov til at arbejde sammen med 

jer og lære jer at kende og komme ind på livet af jer. Tak fordi jeg har fået 

lov til at være jeres præst. ”Se, skal jeg alt fortælle fra mine ungdomsår, hvad 

skæbne og tilfælde mig da for hånden var, jeg kan dog andet ej end i forun-

dring falde ved Guds husholdnings vej.” Sådan sang vi i kirken, og det var 

med vilje, for det er præcis dét, jeg gør i dag: falder i forundring over, at 

Guds husholdnings vej førte mig og min familie lige netop til Herslev. Jørgen 

og jeg og vores børn og min familie forlader præstegården med de lyseste 

erindringer om kirken, stuerne, haven, hegnene, markerne – og alle jeres an-

sigter.  

     Marianne Frank Larsen 
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Årets konfirmander i Herslev Kirke 
Store Bededag, den 16. maj kl. 10.00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Friis Mortensen, Gammelby Møllevej 36 

Carina Østergaard Eriksen, Gårdvænget 4 

Nicoline Wolgenhagen Hindbo,. Nyvangen 15 

Kristine Lander Rasmussen, Højrupvej 57 

Mathias Møller, Herslev Bygade 24B 

Magnus Kingo Danielsen, Kirketoften 2 
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De tre sopraner        
  

Kom i Herslev Kirke torsdag d. 14. august kl.19.30 og hør tre sopraner 
fremføre en alsidig koncert både på det klanglige og det repertoire-
mæssige plan. 
Programmet vil klinge af nordisk folketone, gamle salmer i nye arran-
gementer og satser fra den kirkemusikalske tradi on.  De tre sanger-
inder er erfarne både som solister og ensemblesangere i det århusian-
ske musikmiljø, så I vil høre sangerne i forskellige konstella oner a 
cappella eller akkompagneret på orgel.  
Sangerinderne har rødder på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. 
To er kandidatstuderende, én er netop færdiguddannet. Alle med 
sang og korledelse som hovedfag og  l dagligt sangere i Århus Dom-
kirkes Kantori. 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sopraner: 

Susanne Cecilie Nielsen 

Nadja Marie Schmedes Enevoldsen 

Katrine Broch Møller 

  
Menighedsrådet byder på et glas e+er koncerten. 
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  Fra Herslev 
til de fjerneste galakser og til de mindste ting i universet 

 

Torsdag d 6. marts trådte tvillingebrødrene Hans Otto Fynbo og Johan Peter 
Fynbo ind i deres gamle barndomshjem for første gang, siden de forlod det 
for vel godt 30 år siden. De er nemlig opvokset i forpagterboligen i Herslev 
Præstegård, det som i dag er Konfirmandstuen og mødelokale mm. 
 

Titlen på aftenen var noget af en mundfuld: Fra Herslev til de fjerneste galak-
ser og til de mindste ting i universet. 
 

De startede deres foredrag med billeder fra 1970’ernes Herslev, og fortalte 
skiftevis om forskellige oplevelser og personer, som relaterede sig til bille-
derne. Vi var mange, der fik genopfrisket vores erindringer, om f. eks da 
staldlængen brændte i 1976, og hvordan omgivelserne ved kirken så ud den-
gang, hvor der ikke var bygget meget endnu. Vi fik også en hurtig gennem-
gang af deres skolegang i Herslev og i Taulov og senere på gymnasiet i Kol-
ding og hørte lidt om sjove oplevelser, som har været medvirkende til deres 
interesse for henholdsvis astronomi og atomfysik.                       

                        
 
Johan Peter er professor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universi-
tet, hvor han forsker i gammaglimt og galakser i det tidlige univers – ofte 
med udgangspunkt i observatoriet i Andesbjergene i Chile. 
Hans Otto er lektor ved Århus Universitet på instituttet for Fysik og Astrono-
mi, hvor han forsker i hvordan de grundstoffer, som findes på jorden og som 
vi kender i dag, er blevet dannet i løbet af udviklingen siden Big Bang. Det 
sker ofte på CERN instituttet i Schweiz. 
 

Det blev en fantastisk aften for alle parter. De 2 brødre lød til at være meget 
begejstrede for at være i barndomshjemmet og barndomsbyen igen, og for at 
prøve sammen at holde et foredrag. Der var meget stort fremmøde af tilhører, 
så alle stole måtte i brug – 60 deltagere i alt. Herligt med fuldt hus til en god  
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aften. 
 

Vi fik som tilhørere en lille bitte fornemmelse af de mange stoffer og reaktio-
ner, der har været med til at skabe verden, som den er i dag. Og en fornem-
melse af hvor meget mere, der stadigvæk ikke er udforsket endnu. Der blev 
slynget astronomiske tal ud, for at beskrive hvor småt eller hvor længe siden, 
noget var. 
 

               
Livlig snak under kaffen. 
 

F. eks. som svar på et spørgsmål om antallet af stjerner som vores sol i den 
galakse (Mælkevejen), vi befinder os i: 100 milliarder! 
Og f. eks som svar på antallet af galakser i universet: Også 100 milliarder! 
Og hvor gammelt universet er: Godt 13 milliarder år. 
  

Derimod kneb det lidt med at besvare et spørgsmål om definition af tid og 
uendelighed og hvor ordene ”fra evighed til evighed” passer ind!     
 

                                                                       Mette Sørensen og Ole Davidsen 
  
 

     Billeder fra barndommen 
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I forbindelse med foredraget var der lagt 3 forskellige artikler frem til 
de tilhørere, der havde lyst til at læse dem, skrevet af henholdsvis Jo-
han Peter Fynbo og Hans Otto Fynbo – i alle 3 tilfælde i samarbejde 
med andre forskere og alle med relation til deres foredrag. 
 

Det drejer sig om følgende: 
 

•    GALAKSERNES OPRINDELSE OG UNIVERSETS  
    ”DARK AGES”           

         af  Johan Peter Fynbo, 
     Anja C. Andersen, Steen H. Hansen, Jens Hjorth, Kristian 

Pedersen,  
     Jesper Sollermann og Darach Watson. 

 

•     GRUNDSTOFFERNES HISTORIE  
          af Hans Otto Fynbo og Nikolaj Zinner. 
 

• GAMMAGLIMT – KOSMISKE EKSPLOSIONER  
           af Johan Peter Fynbo, Jens Hjorth og Kristian Pedersen. 
 

Vi har endnu nogle eksemplarer af alle 3 artikler. Artiklerne kan re-
kvireres ved henvendelse til  undertegnede på tlf. 7551 4011 og 2528 
0072 eller på e-mailadressen ole@fam-davidsen.com. 

 

Ole Davidsen 

 
Og billeder fra arbejdslivet 
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Den forløbne vinter  
 

I menighedsrådet startede vinter/forårssæsonen torsdag den 16. januar med en 
film introduceret af Ole Davidsen, nemlig filmen ”Tree of Life” eller på 
dansk Livets Træ. Det er en amerikansk film fra 2011, som vandt de Gyldne 
Palmer i Cannes i 2011. 
 

Hovedpersonen er en dreng, der sammen med sine brødre og sin mor og far 
bor i Texas i 1950’erne. Man oplever hverdagslivet for familien og for dren-
gen alene i datidens Amerika. Faderen går på arbejde, og er familiens overho-
ved med stort O. Til tider ret barskt. Han ønsker sønnerne skal tiltale ham 
med Sir, men man fornemmer, at der bag den hårde skal er følelser, som han 
dog har svært ved at udtrykke. Moderen er hjemmegående og sprudler af liv 
og glæde, og viser en stor følsomhed, ikke mindst over for børnene. 
Filmen tager udgangspunkt i universets skabelse og livets begyndelse i et 
væld af dramatiske farver og musik. 
Faderen spilles af Brad Pitt og drengen som voksen af Sean Penn. Der er en 
betagende film med en betagende afslutning, men også en anderledes film 
med mange temaer – en film, der vil vinde ved at blive set flere gange! 
 

Torsdag d. 6 februar hed aftenen; ’To gange Andersen’ og det var Aase 
Broch Møller, der stod for den. Det var en fin aften med vekslen mellem 
facts, fortælling, oplæsning af eventyr og megen sang af de 2 gange Ander-
sen, som var Benny Andersen og H.C. Andersen. 
Først fortalte Aase om Benny Andersen. Om hans barndom, hans higen efter 
at blive unik, hans ungdom med flere forskellige arbejder på en gang, og hans 
vaklen mellem at skulle spille eller skrive. Det ender jo med, at skriveriet 
tager over. Han får gode anmeldelser og Klaus Rifbjerg anbefaler ham at fort-
sætte med at skrive. I 1970’erne udkommer ”Svantes viser” og så slog han 
for alvor igennem som tekstforfatter. 
Vi sang naturligvis ”Svantes lykkelige dag” og ”Livet er en morgengave” og 
mange flere. 
 

Måden Aase fortalte om H.C. Andersen på var lidt anderledes. For det var 
ved at fortælle brudstykker af hans egne eventyr og derefter vende tankerne 
mod, hvem der i H.C.Andersens samtid blev karikeret eller måske portrætte-
ret gennem figurerne i eventyrerne. F.eks. ”Sneglen og Rosenhækken”. Hvem 
gemmer sig, som sneglen i sit hus, og hvem er beundringsværdig, velduften-
de og samtidig stikkende ?  Forskellige emner, som man ved nærlæsning kan 
finde i H.C. Andersens eventyr, og som afspejler livet og  personligheder. 
En meget fin aften med lidt til eftertanke og en dejlig masse sang. 

Mette         
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Årsregnskab for Herslev Sogns Borgerforening 2013 
 

Regnskabet blev præsenteret i forbindelse med foreningens generalforsam-
ling d. 3. marts, men her er højdepunkterne i en historie, som er for god til 
ikke at dele ☺ 
Efter et 2012 med underskud, var 2013 økonomisk set et rigtig fint år for for-
eningen. Ved hjælp af diverse indsatser i forhold til hovedsageligt annoncer 
og medlemstal, lykkedes det at vende tendensen og oven i købet øge bankbe-
holdningen med imponerende 408 %. 
Nedenstående grafer viser de væsentligste indtægt og udgiftskilder. 
 

           
 
Annoncesalget er steget 35 %, og indtægt fra kontingent er øget med 20 %. 
Samtidig er trykudgiften via ny leverandør mindsket med 13 %. Porto udgif-
ten er steget en lille smule med 5 %. 

Men….  
Det gamle udtryk siger at ”træerne vokser ikke ind i himlen”, og vi har da 
også et enkelt hjertesuk, som med grusom tydelighed fremgår af nedenståen-
de lagkage. 
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Alt i alt er det dog et samlet resultat, som det er en fornøjelse at kunne præ-
sentere. 
Er du medlem? 
Vi vil gerne have mange flere medlemmer, og vi vil RIGTIG gerne have at 
medlemmer også betaler kontingent. Derfor er der med denne udgave af Bor-
gerbladet vedlagt en seddel til indbetaling for eksisterende medlemmer eller 
indmeldingsseddel for nye. Vi glæder os over at kunne betjene både nye og 
eksisterende medlemmer i 2014 og siger tusind tak for et godt 2013. 
Med venlig hilsen 

Thomas Bornemann, kasserer 
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Eftermiddagstur  
til Gammelby Mølle med Borgerforeningen. 

 

Har du nogensinde se de gamle, smukke kalkmalerier i Stadsstuen 
på Gammelby Mølle? Har du hørt mølleren Preben og møllerkonen 
Jette berette om Møllens historie gennem 7-8 generationer? Hvis 
ikke, så har du noget til gode! Tag derfor med Borgerforeningen på 
tur til Gammelby Mølle lørdag d. 3. maj 2014 kl. 14.30. 
 

Preben og Jette vil fortælle møllens historie og efterfølgende serveres 
der kaffe og kage i mølleriet. Her er også indrettet en lille butik med 
brugskunst mv. så husk Dankort eller kontanter. 
Prisen for ovenstående er kr. 50,- for medlemmer af Borgerforenin-
gen og for ikke-medlemmer kr. 100,- 
 

Tilmelding er nødvendig og senest mandag den 28.04. Ring eller 
skriv på: 24 84 48 98 eller evalorey@post.tele.dk. 
Hvis du/I har problemer med transport til og fra møllen, så oplys 
dette ved tilmelding, så kan vi være behjælpelige med kørelejlighed. 
 

På Borgerforeningens vegne Eva Lorey 
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Sogneindsamlingen 2014 
 

Herslev Sogn deltog igen i år med indsamlingen til 
Folkekirkens Nødhjælp til bekæmpelse af sult i ver-
dens fattigste lande med fokus på Etiopien søndag 
den 9. marts.  

Vi startede med gudstjeneste i Herslev Kirke og efter at indsamlerne 
havde fået udleveret bøsser og iklædt sig reklameveste, gik de ud på 
de tildelte ruter i strålende solskinsvejr. På landsplan gav indsamlin-
gen 13 mio. Kroner.  
Vi ydede 6.676,50 fordelt på 9 indsamlere, så det må siges at være 
pænt i vores lille sogn. 
Efter hjemkomsten til præstegården var der livlig snak. Pengene blev 
talt op og der blev efterfølgende spist boller med pålæg. 
Tusind tak til alle jer der deltog i årets sogneindsamling. 

Aase Broch Møller, indsamlingsleder 
 

Så samler vi skrald……. 
 

 
 
 
 
Borgerforeningen modtog en mail fra Bodil Sass Jørgensen som vi 
tillader os at citerer: 
 

”I Fredericia arrangerer Danmarks Naturfredningsforening (DN) af-
faldsindsamlingen i nært samarbejde med kommunen. 
En arbejdsgruppe, som jeg er tilknyttet, kontakter tidligere indsamlere, 
som tildeles bestemte ruter, så vi undgår overlapninger. Vi har inddelt 
kommunen i et antal områder, som hver har en person, som er an-
svarlig på selve dagen. Denne "pladsboss" modtager indsamlingspo-
ser fra kommunen sammen med et antal små juice til indsamlerne. 
Han/hun beslutter også, hvor de fyldte poser stilles, så kommunen kan 
afhente dem om mandagen eller snarest efter. 
Vi har en præcis drejebog til pladsbossen. 
 

I de seneste år har der stået "Herslev - ingen pladsboss -ingen ind-
samlere" 
 

Det er ærgerligt, tænkte jeg. Grunden er nok, at ingen i Herslev ved, 
hvordan indsamlingen tilrettelægges lokalt. 

Fortsætter næste side 
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Jeg spørger dig altså: Vil du selv, eller kan du overtale en person til at 
få Herslev på DN's Fredericiakort til indsamlingen. I bestemmer selv 
ruterne, da I jo bedst ved, hvor der ligger affald. Hvis du melder posi-
tivt tilbage, får du selvfølgelig alle relevante oplysninger.” 
  
Vor nye formand Torsten Lund har taget handsken op, og det er dej-
ligt. Det er jo bestemt ikke, fordi vi ikke er belemret med, at der ligger 
affald i grøftekanterne, at vi ikke har været med. 
 

Det har vi imidlertid tænkt os at gøre noget ved! 
 

 Søndag den 27. april samler vi skrald i Herslev.  
Vi mødes ved kirken kl. 11.00. Her får man uddelt affaldsposer og ru-
ter, juice og måske andre småting til de der er tilmeldt indsamlingen, 
så derfor er tilmelding ønskelig på tlf. 2333 8913. 
Vi håber rigtig mange vil deltage. 

Borgerforeningen. 
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Sommerfest 2014  

20-21 juni 

 
Aktiviteter for børn og voksne 

Herslev løbet 

Halvmaraton – 10km – 5km – Børneløb 1,2km 

Fodbold turnering 

Rundbold turnering for alle små som store 

Mulighed for stadeplads 

Fest med live musik og meget mere, hold øje med HIF nyt som 
kommer i maj! 

 

Spilledage Oldboys 
Sommerturneringen afvikles efter følgende plan: 
1. runde:  23.april        30. april       07. maj        14. maj 

2. runde:  21. maj        06. juni        11. juni        18. juni   
3. runde:  06. august   13. august    20. august      27. august 

Første kamp begynder kl. 18:00 og sidste kamp slutter 21:00. Vi bliver 9 
hold i turneringen. 
Jan Larsen er dommer 
 
 
Træning foregår hver mandag fra kl. 19:00. Første gang den 31. marts. Vi 
spiller indtil november, Dog er der sommerpause i juli måned. Fra november 
spiller vi igen indendørs i Landerupgårdhallen. 
 

Idrætsforeningen 
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                   VI har et problem på boldbanerne!!!  
 
 
 
Herslev Idrætsforening lever i bedste velgående, så boldbanerne bru-
ges flere gange om ugen. Der er et tiltagende problem med hunde efter-
ladenskaber, dåser og affald på boldbanerne, det er fint at der luftes 
hunde og leges på området, men det er strengt nødvendigt at man fjer-
ner hundens ekskrementer og affald!   
 
                                                                                                                   

 

HJERTESTARTER 
 
For 3 år siden søgte Herslev Oldboys ”Trygfonden” om at få en Hjertestar-
ter til foreningen. Begrundelsen for at anskaffe en hjertestarter var, at der 
på banerne ved Herslev Centralskole spillede 9 til 10 hold fodbold hver 
onsdag i månederne april, maj, juni og august med ca. 80 deltagere i alt. 
Alle deltagere var og er i aldersgruppen 50+. Dvs. spillere i den modne al-
der. Vi fik desværre et blankt afslag fra ”Trygfonden”. 
 

Oldboys anskaffede derefter en Hjertestarter for egen regning. De deltagen-
de fodboldhold gav hvert 500 kr. i tilskud til Hjertestarteren. Af foreninger 
i Herslev har Borgerforeningen samt Menighedsrådet givet tilsagn om til-
skud. Hjertestarteren kostede 15 tus. kr. 
Hjertestarteren, som er en af de allerbedste i henhold til Hjerteforeningen, 
er nu sat op i Herslev på Ole og Pia Møllers flot renoverede ejendom. Ejen-
dommen ligger på hjørnet af Herslev Kirkevej og Herslev Bygade. Alle, der 
har behov for hjertestarteren, kan frit benytte denne.   
 

Sammen med Hjertestarteren er der en brugervenlig brugervejledning. Alle 
kan bruge den uden at skulle være på kursus først. Den er selvinstruerende 
dvs. at brugeren får mundtlig vejledning undervejs i brugen af Hjertestarte-
ren.  
Vi håber, at borgerne vil tage godt imod vort initiativ og passe godt på 
Hjertestarteren. Man er velkommen til at kigge forbi for at se den. 
Det er vort håb, at der ikke bliver brug for Hjertestarteren, men det er bedre 
at have den og ikke skulle bruge den i stedet for at skulle bruge den og ikke 
have den. 
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Oldboys fodbold 
Selv om den nu nedlagte Herslev Centralskole er sat til salg, har Kommunen 
været meget ”large” overfor vores idrætsforening, idet vi fortsat kan benytte 
både omklædningsrum og brusefaciliteter med varmt vand hele sommerhalv-
året. 
Dette medfører, at sommerturneringen kan fortsætte som hidtil, hvilket de 
andre 8 hold har været meget glade for. Turneringen vil blive afviklet hver 
onsdag fra og med 23. april til og med ultimo august. Dog holdes sommer-
pause i juli måned. Der spilles i tidsrummet 18-21. Alle hold spiller 2 kampe. 
Der er altid plads til mange tilskuere. 
Ud over sommerturneringen spiller Herslev Oldboys samt Herslev Seniorer 
træningskampe hver mandag i tidsrummet kl. 19:00 til ca. 20:30. Her deltager 
ca. 30 mand hver gang. Er der nogen, der har lyst til at finde de gamle fod-
boldstøvler frem af gemmerne, er der altid plads til en til. ”Nye” spillere er 
også meget velkomne! Bare mød op på banerne ved Herslev Centralskole. 

Med venlig hilsen 
HERSLEV OLDBOYS 



43 

Herslev Idrætsforening  www.herslev-if.dk   

Ny bestyrelse: 

Formand 
Annika Brink 
Herslev Bygade 24B 
7000 Fredericia      formand@herslev-if.dk 31254526 
 

Næstformand 
Robert Ostaszewski 
Frejasvej 9 2tv 
7000 Fredericia    fodbold@herslev-if.dk  30636167 
 

Kasserer 
Henrik Jørgensen 
Herslev Bygade 5 st. tv. 
7000 Fredericia   kasserer@herslev-if.dk  26277221 
 

Sekretær 
Peter Lichtenstein 
 

Facemaster 
Poul L Rasmussen 
 

Sponsor ansvarlig 
Nicki Glanz & Tony Joensen 
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Er den nye sognepræst blevet ansat? 

- det spørgsmål er blevet stillet mange gange i den senere tid til med-
lemmerne af Herslev Menighedsråd. Og desværre har vi ikke været i 
stand til at besvare spørgsmålet med andet end et nej, men vi har dog 
kunnet oplyse, at vi sigter mod en ansættelse og en efterfølgende ind-
sættelse af vores nye sognepræst i Herslev i slutningen af juni måned i 
år. 
  

Det lange forløb har noget at gøre med, at der er en procedure, der skal 
følges, og i vores situation også det forhold, at den fremtidige struktur 
skulle fastlægges, inden stillingen bliver opslået. 
  

Indtil nu har stillingen som sognepræst været en heltidsstilling, fordelt 
med 75 % i Herslev sogn og 25 % i Taulov sogn. Imidlertid er der sket 
så stor en befolkningstilvækst i Taulov igennem de seneste mange år, 
at en heltidsstilling suppleret med Herslevs 25 %´s stilling kun har væ-
ret tilstrækkelig på grund af en helt ekstraordinær arbejdsindsats. 
  

Det er tiden løbet fra, og Taulov sogn har derfor ønsket sognets hel-
tidsstilling suppleret med en 75 %´s stilling. Det ser i skrivende stund 
ud til at kunne lykkes, således at der sandsynligvis oprettes en ny 75 % 
stilling i Taulov. 
  

Samtidig håber og tror vi på,  at vi i Herslev sogn kan fastholde en 
præstekvote på 75 %. Om der knyttes en portefølje til stillingen, så det 
bliver en 100 % stilling vides i skrivende stund ikke. 
  
En afklaring og efterfølgende opslag af stillingen forventes at ske me-
get snart. 
  

Ole Davidsen  
Menighedsrådsformand 
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Menighedsrådets regnskab for 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menighedsrådet har godkendt regnskabet for 2013 på et menighedsrådsmøde 
den 13. marts. Resultatet udviste et underskud på 20.281 kr. Resultatet be-
tragtes som tilfredsstillende, idet underskuddet hovedsagentligt kan henføres 
til ekstraordinært store udgifter til opvarmningen af kirken sidste vinter i for-
bindelse med restaurering af altertavlen og restaurering/maling af kirkebæn-
kene, samtidig med at temperaturerne udenfor var usædvanligt lave. 
 
Der er i 2013 afsluttet en lang række anlægsprojekter, som er finansieret af et 
stiftslån på 1.085.000 kr. samt ekstrabevillingerne fra provstiet på i alt 
409.015 kr. Stiftslånet afdrages i perioden 2012 – 2016. 
 
Anlægsprojekterne er følgende: 
 
Kirken 
Forbedrede lys- og varmeforhold for organisten: 44.047 kr. 
Renovering  af varmeanlæg og varmestyringsanlæg: 421.260 kr. 
Renovering af altertavlen og prædikestolen: 143.346 kr. 
Renovering og maling af kirkebænkene: 385.322 kr. 
Forlægning af P-plads, skitseprojekt: 54.845 kr. 
 
Præstegården 
Stråtag: 117.927 kr. 
Renovering af bindingsværksgavl i garagen: 56.264 kr. 
 
Konfirmandstuen 
Renovering af kloak: 40.639 kr. 
Stråtage: 231.266 kr. 
 
Asta Fink 
Kasserer 
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Det mindste og det støøøørste 

Morgenstunden er ofte noget særligt i Herslev Børnehus. 

Børn og voksne samles omkring et bord med morgenmad. Havregrød 

og rugbrød med hjemmelavet jordbærmarmelade. Uhm. 

Nogle gange er vi særligt heldige og oplever, at naturen levere en fan-

tastisk solopgang til morgenmaden. Lige fra de første farver kommer 

til syne på himlen til vi ikke længere kan se på det stærke lys. 
 

Vi er alle optaget af hvad der sker udenfor i naturen. 

Det er derfor vi har fået en vimpel sat op i vores flagstang. Nu kan 

børnene se, hvilken vej det blæser og hvor meget. Her bliver der også 
lagt mærke til, hvad der kører på vejen. Hvad laver traktoren i dag! 

Forleden var vi så heldige, at en far stoppede sin traktor og kom over 
og snakkede. 
 

Naturen er i det hele taget vigtigt i vores hverdag. 

Vi leger på vores legeplads lige udenfor døren, 
hvor der er en masse legeredskaber. Her kan 

børnene øve sig i at klatre og gynge, gå balance 

og ikke mindst at cykle. Børnene finder små in-

sekter og bærer dem rundt i spande, indtil vi skal 

ind og spise. For tiden er det meget populært at grave efter orme.  
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De kan blive meget lange. Andre gange er det bier eller fugle, 
som har interesse. 
 
Når vi går på den gamle legeplads leger børnene på en helt an-
den måde. De fordeler sig hurtigt i krat og kroge. Derovre er der 
plads til at lave bål, kravle på bakker eller finde æbler, blade og 
små pinde. 
Børnene elsker at komme på den gamle legeplads. Det er en 
hel udflugt uanset om det er de yngste eller de ældste børn. 
 
Vi kommer på tur på veje og i skoven omkring Herslev. Det er 
dejligt at opleve, at de store børn kan vise de mindre, hvordan 
de skal gøre, når vi kommer til åen eller i skoven. Nogle bakker 
er lige til at trille på og andre giver den dejligste følelse at løbe 
på. 
Vi standser op og studerer alt fra hunde høm høm'er til heste-
pærer, fra døde fugle til dræbersnegle og sten og brønddæksler. 
Om sommeren kan vi være heldige at fange en lille fisk mellem 
hænderne, når vi er ved åen, og om foråret henter vi haletudser, 
som vokser sig til små frøer, som skal udenfor igen. Efteråret 
byder på frø og kerner, som vi tager med indenfor og limer og 

maler. Vinteren kan være kold og hvid, og så 
skal alle af sted med kælk og slæder. 
I efteråret og vinteren havde en gruppe af de 2-
3 årige børn et projekt, hvor de først tog billeder 
i naturen og derefter malede et kæmpe lærred 

ud fra de mange fotos. 
 
Naturen rummer mange muligheder for at opleve og udvikle sig, 
at vi slet ikke kan lade være med at bruge løs. 
 
På hver sin måde er hver enkelt lille oplevelse med til at danne 
og udvikle det lille barn. De lærer meget, såvel motorisk som so-
cialt. De lærer begreber som farver, antal, former, bevægelser  
og balance, og ind imellem lærer de også, at man kan falde og 
slå sig. Så hjælper en af de andre eller en voksen med at trøste 
og komme til at lege igen. 
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Naturen rummer så mange muligheder for at opleve og udvikle 
sig, at vi slet ikke kan lade være med at bruge løs.  
 
Det er dejligt at opleve at så mange af jer også kommer og bru-
ger vores legeplads. Vi håber at I også får nogle af de store små 
mirakler med jer hjem. 
 

På vegne af Alle os i Herslev Børnehus    
Connie Hessellund 

  
Herslev Menighedsråd: 

 
  Ole Davidsen, formand: Tlf. 7551 4011 – 2528 0072 
 Asta Fink, næstformand og kasserer: Tlf. 5756 0240 – 27388127 
 Mette B. Sørensen, kontaktperson: Tlf. 8674 1932 – 2257 1488 
 Peter Lund: Tlf. 7556 0063 – 2164 0690 
 Aase Broch Møller: Tlf. 2093 0104   
 Peter Glanz, kirkeværge: Tlf. 7556 0092 – 2460 6175  
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Nye tider for Herslev skole 
Herslev glæder sig 

Stort til lykke til Pia og Ole Møller med købet af Herslev skole, og ikke 

mindst stort til lykke til Herslev. 

Det bliver spændende, hvilke planer Pia og Ole har med skolen. Nogle 

af dem kan vi læse om i den efterfølgende artiklen.   

Mon det er deres idé at skolen skal udvikle sig til ”Herslev kulturcen-

ter”. Det bliver spændende at følge. 

 

Fredericia Dagblad har været så venlige at give os lov til at benytte 

artiklen, og vi har valgt at bringe et uddrag.                                                                               

                                                                                            Inger Davidsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God Nyhed 

Der blev skålet i champagne sent mandag aften på Mølleåvej i Hers-

lev. 
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Pia og Ole Møller glædede sig sammen med to vennepar til snart at 

kunne tage hul på et nyt kapitel i deres liv. Kort forinden havde parret 

givet borgmester Jacob Bjerregaard (S) håndslag på, at de 1. april 

overtager Herslev Skole. 

”Vi glæder os helt vildt og har selvfølgelig været spændte på, om alt 

nu faldt på plads. Det har trukket i os for at komme i gang, og nu kan 

det kun gå for langsomt”, smiler Ole Møller. 

Et enigt byråd sagde bag lukkede døre mandag aften ja tak til en 

købsaftale om Herslev Skole. 

 

Liv i skolen 

Det var ikke mindst parrets planer om at fastholde skolen som sam-

lingspunkt for det lille lokalsamfund, der tiltrak byrådet. 

”Jeg kan ikke referere fra et lukket møde, men jeg kan konstatere, at 

vi var enige, og at der var tilfredse miner hele vejen rundt, da vi hav- 

 de sagt ja”, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S), som fra sidelin-

jen har set planerne udvikle sig hos ægteparret, der har boet i Herslev 

de seneste 29 år. 

”Vi er stadig tilflyttere”, smiler Pia Møller, som har været leder af bør-

nehaven i Herslev i en årrække, har arbejdet som pædagog på stedet 

og nu tager vikariater i institutionen med aktuelt 36 børn. 

  

 Mini-kollektiv 

”Vi laver et mini " olle-kolle", fortæller Pia og Ole Møller. 

I den over 500 kvadratmeter store lærerbolig indrettes tre lejligheder, 

og så bliver der en række fællesfaciliteter og have. 

”Vi har kendt vores venner i mange år, og vi har talt om det her længe. 

Vi får os indrettet, så vi er klar til næste del af vores liv, og det ønsker 

vi også bliver i Herslev. Vi vil ikke ind til byen igen. Vi vil blive i Hers-

lev”, fastslår parret. 
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 Græsset bliver slået 

.De kommende beboere skal også have hænderne op af lommmene. 

”Jeg skal holde alle græsbaner, som idrætsforeningen spiller fodbold 

på. Jeg skal slå græsset og mærke baner op, og jeg kan næsten ikke 

vente”, siger Ole Møller  

Græsbanerne og klubhuset har været noget af det, man lokalt har 

frygtet ville forsvinde med en ny ejer. 

”Men det skal selvfølgelig bevares, og vi vil også gerne give mulighed 

for flere aktiviteter i skolen. Vi har gymnastiksalen, som vi gerne vil 

bruge til både idræt og fællesarrangementer- dog uden at vi konkurre-

rer med forsamlingshuset”, siger Pia Møller og hun fortsætter: 

”Hvad skolen ellers kan bruges til, sætter kun fantasien grænser for. 
 

Vi har masser af kvadratmeter, så alle idéer er velkomne”. Det kan 

blive kontorer, gæsteværelser til byen eller begge dele. Eller noget 

helt andet, siger Ole Møller. 

Artiklen, som vi har tilladt os at klippe i, er skrevet af Nanna Hanghøj 
 

********************  
Af og til får vi opringninger fra mennesker, der gerne vil købe et ek-
semplar af Maltha Jensens bøger. De er for længst udsolgt, men her 
er chancen for at købe værket. 

Inger Davidsen 

 
Til Salg 

 
Maltha Jensens lokalhistoriske værk på mere end 

1.000 sider fordelt på 8 bind, sælges. 
 

Henvendelse Mari-Ann Skovbo Jørgensen 
Tlf. nr. 7595 4466 
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Hvem er Mie Brysting Sørensen? 
Født: 28. april 1995 
Bopæl: Follerupvej 32  
Arbejde /Studerer:  
Går i 3. g på Fredericia Gymnasiums internationale linje. 
 

De 10 NÆRGÅENDE : 
 

Det første jeg kan huske i livet er: 
Hvordan min bror Mads ofte sang og læste højt for 
mig.  
 

Da jeg var lille ville jeg gerne være: 
Jeg ville gerne være frisør og samtidig eje min egen blomsterhandel 
med min daværende bedste veninde. Planen var også at vi sammen 
skulle bo i et ternet hus (læs bindingsværk).  
 

Jeg var allermest lykkelig dengang: 
Et af de tidspunkter jeg var allermest lykkelig var da jeg var lille og vi 
fik en ny hund, Jessie. 
 

Mit livs største vendepunkt var da: 
Jeg tilbragte et år på Agerskov Ungdomsskole i 09/10.  
 

Når jeg har weekend vil jeg allerhelst: 
Have det sjovt og slappe af med venner, kæreste eller familie.  
 

Man ved man har en rigtig ven når: 
Personen kan se gennem facaden og ind til smerten bag smilet og 
usikkerheden bag de store armbevægelser.  
 

Jeg synes selv at jeg er bedst til: 
Jeg synes selv, at jeg er god til at lytte – mine venner ved, at de altid 
kan komme til mig, hvis der er noget de har brug for at komme ud 
med, hvad end det måtte være. 
 

Det jeg sætter størst pris på i Herslev er: 
At min farfar og faster bor der.  
 

Når jeg bliver gammel vil jeg: 
Nyde livet og glæde mig over, at have fået lov til at blive gammel – i 
mine øjne er det et privilegium som mange tager for givet.  
 

Det sidste jeg vil gøre her i livet er: 
Forhåbentlig at kunne tænke tilbage på et langt liv, fyldt med gode op-
levelser og fantastiske personligheder, der på den ene eller anden 
måde har påvirket mit liv.                                                                                                   
                                                                                               Karen G. Hansen 
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Naturkalenderen. 
  

I julegave fik jeg en naturlommekalender. En rigtig inter-    
essant lille bog med en masse sjove naturoplysninger. F.eks. 
hvor meget er dagene tiltaget, stjernernes stilling for de for-
skellige måneder og hvornår fuglene ankommer efter vinte-
ren o.m.m. Jeg læste med stor interesse, hvad der stod om 

den 9. marts, der kaldes de 40 ridderes dag; som vejret er på 

denne dag, vil det fortsætte med i 40 dage. 
Jeg vidste det nu godt. Det havde en gammel nabo fortalt mig. Han havde 
nemlig fødselsdag denne dag. - Hvis det holder stik, kan vi da vente en meget 
flot periode, for den 9. marts var vejret utrolig smukt. Så vi har i disse dage 
det yndigste forårsvejr. 
  

Det er længe siden den gule erantis tittede frem. Ved juletid stod de små duk-
nakkede planter klar til at rette ryggen og folde sig ud. Allerede nu er de ved 
at være på retur, men afløserne er jo fremme. Aldrig har jeg haft så mange 
vintergækker. Store hvide pletter og masser af spredte eksemplarer over alt. 
Jeg er forundret over, hvordan det kan gå til, at de myldrer op overalt. Måske 
sår de sig selv, eller også har mosegrisene flyttet rundt på løgene. Det er med 
at nyde dem, for de forsvinder snart når det er så lunt. 
  

Mine krokus kommer også i spredt fægtning, 
men det gør nu ikke noget, for de sætter kulør på 
haven. De små gule var de første der kom frem. 
I øjeblikket står der små og store buske af lilla, 
hvide og brogede krokus. De er så flotte når so-
lens stråler rammer dem, så fylder de rigtig me-
get. Man bliver så glad af at se på dem. Det har 
bare bekymret mig at der ikke kommer nogen honningbier i forårsblomsterne. 
Indtil 9. marts har jeg ikke set én eneste – men så i dag var der pludselig en to 
– tre stykker i de hvide krokus. Jeg mener, at der i andre år har været rigtig 
mange bier. Det er jo nærmest en katastrofe – ikke for mine forårsblomster, 
men på landsplan, hvis bestanden af bier er faldet så drastisk. Det går jo ud 
over både frugttræer og rapsmarker. 
  

I den lille kalender står der også at martsviolen blomstrer midt i marts, men 
den 9. marts så jeg en viol i blomst, et sikkert tegn på forår. 
  

Forleden kom der et blad ind af døren, hvori Claus Dalby skrev om juleroser 
og påskeklokker. Her pointerede han, at hvis man havde fået nogle eksempla-
rer frem ved selv at så dem, kunne man med rette være stolt, for så var gart-
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nerprøven bestået. I år har jeg 6 – 7 små buske med flotte blomster. Det er 
helt fantastisk, men det er nu nok fordi jeg ikke har hakket så meget i bedene, 
så nu nyder jeg bare synet. De er meget forskellige i farverne, alt fra hvidt til 
mørk bourdaux. 
  

Efter stormen i december, var der en hel del arbejde, der skulle gøres. Vi hav-
de 5 væltede træer, som vi har fået savet i brændestykker, men da de ligger 
helt øverst oppe på skråningen, har vi et kæmpe stykke arbejde med at få de 
store stykker fragtet om til brændekløveren – uha – hvor bliver man mør, 
men det er nok sundt, og så giver det varmen mere ned én gang. 
  

I de pragtfulde dage, hvor solen skinnede, har vi kunnet nyde, at fuglesangen 
er kommet igen. Allerede den 20. februar hørte jeg solsorten synge for første 
gang. Det var endnu ikke lyst, så det var helt utroligt. Aldrig før har jeg hørt 
solsorten i februar. 
  

Gærdesmutterne har også travlt. De synger så kraftigt 
og smutter rundt i de nederste jordnære grene. De har 
haft godt af den milde vinter. Man sagde jo, at bestan-
den var mere end halveret for få år siden, men den er 
vist oppe igen – heldigvis. Det er sådan en sjov lille 
størrelse. 
Fuglene er allerede ved at finde sammen to og to. For-

leden så jeg i skovkanten et fuglekongepar – Danmarks mindste fugl. Der har 
også været et meget smukt par på fuglebrættet. Jeg er ikke helt klar over, 
hvad det var for nogle meget små yndige fugle, men søde var de. 
  
Til min store ærgrelse har jeg set en helt ny skaderede højt oppe i vort hjerte-
træ, der står på gårdspladsen. Det er bestemt ikke noget, jeg er glad for og 
helt uforståeligt, da jeg altid skræmmer skaderne væk, når jeg ser dem! Utro-
ligt at de slår sig ned her.. De må da kunne mærke, hvor uvelkomne de er. 
  

De større fugle, som fasaner tager også turen til foderbrættet, hvor de samler 
op, hvad småfuglene har tabt.. Der er to fasankokke, de slås om 4-5 høner. 
Det er mærkeligt, de ikke kan deles om høneflokken. Der kunne da blive et 
par stykker til hver, men nej – nu går den besejrede hane helt alene omkring 
og ser trist ud. 
  
Kan man nu stole på de 40 dages flotte vejr? – Selvfølgelig ikke, men når 
man tænker på sidste års marts temperaturer, må vi sige at 2014 har et meget 
mildt og flot forår. 

Gunhild 
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Huskeseddel til opslagstavlen 
    

April 
 

27.  kl. 11.00  Skraldindsamling  P-plads v/kirken 
29.     Spagettigudstjeneste    AFLYST 
 
Maj. 
 

3.            kl. 14.30  Gammelby Mølle  Borgerforeningen  
3.-4.      Ministævne   Rideklubben 
11     Oprydning   Rideklubben 
16.  kl. 10.00  Konfirmation  Herslev Kirke           
24.-25.    Klubstævne   Rideklubben 
25.     Sogneudflugt  Menighedsrådet 
27.   kl. 19.30  Generalforsamling  Borgerforeningen 
  
Juni. 
 

9  kl.10.00  Fællesgudstjeneste  Kastellet.           
18.  kl. 18.45  Sommerbanko  Forsamlingshuset 
20-21     Sommerfest   Idrætsforeningen 
Uge 27 kl. 9-15  Sommersjov   Rideklubben 
 
August. 
 

14.  kl. 19.30  Koncert   Herslev Kirke 
 
September. 
 

14.     Tur til Flensborg  Menighedsrådet. 
  
 
 
  
Mølleriet på Gammelby Mølle er åbent hver søndag fra kl. 14-17. 
  

Næste nummer af  Borgerbladet udkommer i weekenden  
den 5. - 6. - 7. september 

 
Herslev Sogns Borgerforening ønsker alle en god sommer. 

  


