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Kære borgere i Herslev Sogn 
  
For kort tid siden fik jeg udleveret Inger og Ole Davidens arkiv over materiale 
relateret til Borgerforeningen de seneste 37 år. Heriblandt er alle udgivelser 
af Borgerbladet. Det, jeg har nået at læse igennem, vidner om en forening 
med en masse ildsjæle, som har gjort en stor indsats for at få noget positivt 
ud af alle de ændringer, der til enhver tid kommer i det omkringliggende 
samfund. Det er interessant at se, at affolkning og risiko for lukning af butik-
ker og skolen allerede var et tema i 1978, da det første blad blev udgivet (se 
i øvrigt artiklen på side 27). 
Jeg har skannet de tre første numre af Borgerbladet ind, så folk har mulig-
hed for at sætte sig ind i / genopfriske, hvad der skete i Herslev på den tid, 
og jeg satser på løbende at udvide det elektroniske arkiv. 
  
Borgerforeningen har fået tildelt et legat på 10.500 kr. fra Davidsens minde-
fond. Det er vi meget taknemmelige for, og vi vil sørge for, at pengene bliver 
anvendt på en måde, så vi kan mindes Inger og Ole. 
Et af de steder, vi arbejder på at investere nogle midler, er til en legeplads/ 
et samlingssted i byen. Vi er i dialog med kommunen omkring anvendelse af 
det tomme areal mellem Ryttervænget og Gårdvænget. Der ligger dog en 
del arbejde med at lave ansøgninger, høringer etc.  
 
Knudsens gård er kommet til salg - lad os håbe på, at den bliver solgt til no-
gen, som kan se mulighederne med denne centralt beliggende grund.  Vi har 
talt med ejendomsmægleren, som kunne oplyse, at der p.t. kun har været 
én henvendelse, som desværre ikke har ført til et salg.  
  
Der er fortsat en masse gode initiativer i byen så som hjertestarterkursus, 
husflidsmesse, Yoga og Zumba, som nyder stor tilslutning. Det er med til at 
skabe sammenhængskraft i byen. 
 
Der er også fortsat mange gode diskussioner på vores Facebook-side.  F.eks. 
har vores nye præst, Sara, startet en debat om, hvilke foredrag etc., folk 
kunne være interesserede i.   
Jeg kan kun opfordre til, at vi bevarer den venlige omgangstone, vi har nu, i 
det forum, da sognet jo ikke er større end, at vi af og til mødes "IRL".  
 
Mvh. Torsten Lund  
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. Hvem er Kathrine Mølkjær Poulsen ? 
  

Født: 7. januar 1977.   
Bor: Tolstrup Alle, Tolstrup. 
  
Arbejder som pædagog på Center for høretab. 
  
De 10 NÆRGÅENDE: 
  
Det første, jeg kan huske i livet, er?  
“At jeg har været på ferie med min farmor og 
farfar i campingvogn.” 
  
Da jeg var lille, ville jeg gerne være?  
“Frisør.” 
  
Jeg var allermest lykkelig dengang...?  
“Jeg fandt Carsten og blev kærester, og senere gift med ham.”  
  
Mit livs største vendepunkt var...?  
“Da jeg gik fra at være single og så at være sammen med enkemand Carsten 
og hans 2 små drenge. Jeg hoppede lige ind i mor-rollen.” 
 
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst…?  
“Bare holde fri med min familie, da jeg arbejder hver anden weekend.” 
   
Man ved, man har en rigtig ven, når…?  
“Det er en, jeg kan betro mig til, en som lytter og er der for mig på de gode 
og mindre gode dage.” 
  
Jeg synes selv, at jeg er bedst til…?  
“At være tro mod mig selv, og hvile i den jeg er.” 
   
“Det, jeg sætter størst pris på i Herslev, er sådan set væk nu. Da skolen luk-
kede, og vi ikke har børn i børnehaven, har vi ikke så stor tilknytning mere. 
Da jeg fik weekendarbejde, kunne jeg heller ikke være F.D.F. mere.” 
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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 

Når jeg bliver gammel, vil jeg…?  
“Håbe at jeg stadigvæk er sund og frisk, så jeg forhåbentlig kan nyde en 
masse børnebørn.” 
  
Det sidste, jeg vil gøre her i livet, er…?  
“Se tilbage på et liv som forhåbentligt har været meningsfuldt.” 
  
Tak til Kathrine.            
                                                         
Karen Gallagher-Hansen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling i  Herslev Sogns Borgerforening 

D. 2. marts 2015 kl. 19:30 afholder Borgerforeningen generalforsamling på 

Follerupgaard. 

Dagsordenen følger foreningens vedtægter— 

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

 

På valg er  

Kate Christensen  

Eva Lorey  

Thomas Bornemann  

Anders Brandstrup  

Samt to suppleanter 
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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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Nyt fra Forsamlingshuset. 
Bankosæsonen 2014/2015 er kommet rigtig godt i gang. Hver onsdag møder 

omkring 50 glade spillere op til et par hyggelige timer. Vi åbner døren kl. 

17:45, og starter spillet 18:45, og der er naturligvis plads til endnu flere ☺. 

Vi afholder Julebanko mandag d. 22. december og Nytårsbanko mandag d. 

29. december, så sæt kryds i kalenderen og mød op – Alle er velkomne! 

I slutningen af september afholdte vi ”Efterårsfest”. En dejlig aften med 
masser af lækker mad, god musik og ikke mindst festlige gæster. Vi håber 
dog på, at der vil være endnu flere, der kunne tænke sig at tage naboen un-
der armen og deltage i næste års ”Efterårsfest”. 
 
Med hensyn til udlejning har det været et lidt stille efterår, men vi kan se i 
kalenderen, at der er godt booket op de næste par måneder.  
 
Lørdag d. 22. november afholdt vi årets Jule- og Husflidsmarked. Her var der 
mulighed for at købe alt fra julenisser, dekorationer, smykker og mange an-
dre flotte ting til en virkelig god pris. Samtidig var der mulighed for at indta-
ge en dejlig frokost til en fornuftig pris. Stemningen var i top, og såvel vores 
gæster som alle vores udstiller var glade. Så allerede nu har et par af dem 
bestilt stand til 2015.  

Af kommende aktiviteter skal der også lige nævnes, at vi afholder general-
forsamling mandag d. 26.01.2015. 
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Hvem er Lars Germansen?  
 
Født den 14. Marts 1953 i Vejle. 
Har boet i Højrup i 32 år.                       
Bor nu på Højrup Østervej 16, Højrup. 
Arbejder for Cateringservice i Skærup. 
 
 
De 10 NÆRGÅENDE: 
 
Det første jeg kan huske i livet er… “at vi havde das i gården og vores 
vand var fra en bæk.” 
 
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…” købmand eller kok.” 
 
Jeg var allermest lykkelig dengang… “vi fik vores første barn.” 
 
Mit livs største vendepunkt var… “da jeg blev soldat, to år som frivillig.” 
 
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst… “på camping. Vores campingvogn 
står fast i Tyskland.” 
 
Man ved, man har rigtige venner, når… “de savner mig til fodbold.” 
 
Jeg synes selv, at jeg er bedst til… “at organisere.” 
 
Det, jeg sætter største pris på i Herslev, er… “Idrætsforeningen.” 
 
Når jeg bliver gammel, vil jeg… “bo i Herslev, da vi har planer 
om at bo der i en mini ”ollekolle.” 
 
Det sidste, jeg vil gøre her i livet, er… ”at dø, helst i min campingvogn!” 
 
Tak til Lars. 
 
Karen Gallagher-Hansen. 
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Præstens overvejelser… 
”Den, der ikke tager imod Guds rige som et lille barn, kommer slet ikke ind i 
det”, Markusevangeliet 10,15.  
Jeg hørte for noget tid siden på P1 et interview med en sprogforsker. Han 
kom vidt omkring, og på et tidspunkt kom han til at tale om Anders And og 
Andeby. Han undrede sig over, at byen hedder Andeby, når der bor lige så 
mange hunde, gæs og mus. Han undrede sig også over, at dyrene kan tale 
sammen og over deres mærkelige familieforhold: Der er onkler, tanter, nie-
cer, nevøer og også en bedstemor – men ingen mødre og fædre, ingen søn-
ner og døtre. 
 
Han konkluderede, at det skal man måske ikke være forsker eller professor 
for at forstå – måske man skal være barn. Og det var ikke en hån – ikke en 
kommentar til, at børn hopper på hvad som helst. Snarere en konklusion – 
og måske endda en hyldest til barnet, fordi det ikke lader den gode historie 
ødelægge af uvæsentlige detaljer. Barnet går ikke op i, at det er umuligt for 
ænder at tale; Det undrer sig ikke over, hvor Rip, Rap og Rups mor er henne. 
Og det bruger ikke tid på at overveje det komiske i, at en and, der normalt 
kun går klædt i sømandstrøje, alligevel vikler et håndklæde om livet, når han 
har været i bad! I stedet glæder barnet sig måske ligefrem over ophævelsen 
af alle regler og overgiver sig, hengiver sig til den gode historie.  
Radioprogrammet med sprogforskeren handlede netop om, hvornår skepsis 
er sund – og hvornår den bare er i vejen. Og han var da også udmærket klar 
over, at hans skepsis ofte står i vejen! Sådan gælder det vist for de fleste af 
os voksne… 
 
Jesus nævner flere gange i Biblen, at vi skal stræbe efter at blive som børn; 
Børn kan nemlig noget, som vi har mistet evnen til. De formår at overgive sig 
og gemme deres skepsis væk, når den ikke har noget at gøre. Den evne hæn-
ger sammen med en accept af ikke altid at skulle have kontrollen, ikke altid 
at skulle fremstå klog – ikke altid at skulle have styr på alting. Barnet har 
lettere ved at acceptere at være udleveret, at være i andres hænder og være 
den, der tager imod.  
 
At tage imod Guds rige som et lille barn kræver umiddelbarhed, fordomsfri-

hed og nysgerrighed. Det kræver, at man er i stand til at se alting, som var 

det første gang, og at man hele tiden er parat til at lære på ny. Det er en stor 
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Herslev Menighedsråd: 

 

  Asta Fink, formand 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  
  

opgave, men den er ikke umulig – og faktisk tror jeg, at det sker oftere, end 

vi er klar over. Juletiden, december måned, som vi nu går ind i, er rig på mu-

ligheder for at se et voksent menneske tage imod Guds rige som et lille 

barn. December er nemlig – om noget! – tidspunktet, hvor vi voksne må væ-

re børn! Vi gør os klar til julen længe, vi pynter op og gør alting særligt. Vi 

gør os ekstra umage og tager os bedre tid. Og ikke mindst: Så glæder vi os; 

Vi kan endda selv finde på at sige det: ”Jeg glæder mig som et lille barn til  

jul!”. Måtte den begejstring og iver, som julen bringer op i os, vare ved ind i 

det nye år – og måtte vi blive bedre til at pakke vores skepsis væk og ikke 

lade den stå i vejen. Glædelig december.  

Mvh. Sara M. Flokiou  
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Et godt ferietilbud! 
 

Det er nu, du skal planlægge din næste ferie! - 
 
Sønderjyllandstur med ophold på Løgumkloster Refugium 10. – 13. maj 
2015. 

Programmet fremlægges i kirken og sognegården i begyndelsen af det nye 
år. Tag et program og se tilbuddet om nogle spændende og afslappende 
feriedage med foredrag, fællessang, udflugter og hyggeligt samvær. Prisen 
vil fremgå af programmet, hvoraf det også fremgår, hvordan du tilmelder 
dig. 

Turen tilrettelægges af refugiet i samarbejde med lokale turledere. Der kø-
rer bus fra Middelfart banegård, Erritsø kirke, Hannerup kirke, Fredericia 
banegård ved Jernbanegade og Taulov kirke. Turlederne følger med i bus-
sen på både ud- og hjemtur. 

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

Lisbeth Bro, Skærbæk, tlf.  2929 4101 
Astrid Rahbek, Taulov,  tlf. 7556 3463 /  2976 1504 
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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                                        
                                                                                             
  
 
 
 
 
Vi har i løbet af efteråret afholdt et par stævner, et i september og et i okto-
ber med pæn deltagelse. Der blev vist god ridning. 
 
Juletræsfesten afholdes 14.december, hvor vi starter kl.14.30 med nisseop-
tog gennem byen. Fra kl.15 er der gratis trækture i ridehallen efterfulgt af 
dans om juletræ og uddeling af godteposer. Herefter er der mulighed for en 
gløgg og æbleskiver i rytterstuen inden vi slutter af med Lucia.  
Kom og få en hyggelig dag sammen med os, giv dine børn en god lokal ople-
velse og hvem ved - måske møder du din nabo.  
Godteposer kan bestilles på formand@herrrideklub.dk eller bestillingssedler 
i  Ridehallen, som lægges i postkassen senest 9. december. 
Alle er meget velkomne.  
 
Generalforsamlingen afholdes d. 25. januar kl. 13 i rytterstuen, hvor der 
blandt andet skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen.  
   
På vores hjemmeside www.herrrideklub.dk finder du nyttig information om 
aktiviteter, undervisning, priser, kontaktpersoner og meget andet i rideklub-
ben. 
        
 
 
På klubbens vegne      
 

Ønskes alle en glædelig jul & et Godt Nytår 
 
 Anette Rishede 

mailto:formand@herrrideklub.dk
http://www.herrrideklub.dk/
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Gammelby Mølle har fortsat åben hver søndag fra 14.00 

til 17.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I december har vi 3 jule-søndage. Her har vi åben fra 11.00 til 17.00. 

Mellem 12.00 og 14.00 er det muligt at indtage en juleanretning til kr. 

100,- pr. pers og fra 14.00 til 17.00, kan der nydes gløgg og æbleskiver i 

cafeen.  
 

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.  
 

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  

 

 

mailto:mail@gammelby-moelle.dk
http://www.gammelby-moelle.dk
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Gudstjenester i Herslev Kirke 

Vinter 2014 

December:   

07.12 kl. 10 2. søndag i advent  
v. Sara M. Flokiou -  Efterføl-
gende kirkekaffe 

14.12 kl. 10 3. søndag i advent v. Sara M. Flokiou 

17.12 kl. 10 
Julegudstjeneste for 
børn 

v. Sara M. Flokiou 

21.12 kl. 10 4. søndag i advent v. Sara M. Flokiou 

24.12 kl. 15 Juleaften v. Sara M. Flokiou 

25.12 kl. 10 Juledag v. Sara M. Flokiou 

26.12 kl. 9 Anden juledag v. Sara M. Flokiou 

28.12 kl. 9 Julesøndag v. Lars Seeberg 

Januar:    

01.01 kl. 16 Nytårsdag v. Sara M. Flokiou 

04.01 kl. 10 
Helligtrekongers søn-
dag 

v. Sara M. Flokiou - Efterføl-
gende kirkekaffe 

11.01 kl. 10 
1. søn. efter Helligtre-
konger 

v. Sara M. Flokiou 

18.01 kl. 10 
2. søn. efter Helligtre-
konger 

v. Sara M. Flokiou 

25.01 kl. 10 
Sidste s. ef. Helligtre-
konger 

v. Sara M. Flokiou 
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Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjene-

ster på tlf. 75 50 34 11. 

 

 Siden sidst fra Herslev Menighedsråd 

Søndag d. 21. september var der høstgudstjeneste i Kirken. Kanten af døbe-

fonten var pyntet med små græskar, der var korn i holderne ved bænkene 

og små græskar i våbenhuset. Efter selve gudstjenesten var der inviteret til 

lidt frokost i konfirmandstuen, som også var pyntet med korn og pyntegræs-

kar. 

20-25 havde valgt at takke ja tak til den invitation og der blev hygget, snak-

ket og sunget lidt i et par timer. Konfirmandstuen er blevet meget brugt, og 

det er altid en dejlig og hyggelig ramme til næsten enhver lejlighed. 

  Februar:  

01.02 kl. 10 Septuagesima 
v. Sara M. Flokiou -  Efterfølgen-
de kirkekaffe 

08.02 kl. 10 Seksagesima v. Sara M. Flokiou 

15.02 kl. 10 Fastelavnssøndag v. Sara M. Flokiou 

22.02 kl. 14 1. søndag i fasten 
v. Sara M. Flokiou - Familiegudstj. 
(Afslutning på årets minikonfir-
mandundervisning). 

Marts:    

01.03 kl. 9 2. søndag i fasten 
v. Bente Hjul Johannessen -  
Efterfølgende kirkekaffe 

08.03 kl. 10 3. søndag i fasten v. Sara M. Flokiou 

15.03 kl. 10 Midfaste v. Sara M. Flokiou 

22.03 kl. 10 Mariæ bebudelses dag v. Sara M. Flokiou 

29.03 kl. 10 Palmesøndag v. Sara M. Flokiou 
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Søndag d. 28. september havde Sara indbudt til konfirmandgudstjeneste. 

Det var ikke udelukkende for konfirmander, men en gudstjeneste, hvor Sara 

gav en vejledning til at forstå nogle af de handlinger, der sker i forbindelse 

med gudstjenesten. Lidt en brugervejledning, så det er nemmere at forstå 

de, til tider, gamle udtryk/ord eller handlinger. 

Der var en del konfirmander og forældre samt dejligt mange ”alm” kirke-

gængere. 

Efter gudstjenesten var der kaffe, te og juice i våbenhuset. 

Generelt er der et rigtig godt fremmøde af kirkegængere. Det glæder vi os i 

menighedsrådet meget over og takker for. Vi har ikke, som i mange andre 

sogne, lidt af faldende antal kirkegængere, men så meget desto mere, er det 

dejligt at se, at der kommer flere og nye til. 

Torsdag d. 2. oktober var det første sogneaften i dette efterår. Vi havde invi-

teret provst Børge Munk Povlsen til at holde foredrag. Det hed ”Livet er en 

gave”. 

Det blev en meget munter aften, da Børge er en fantastisk fortæller. Nogle 

”oplevede” ham måske, da han holdt konfirmationsprædiken i Herslev Kirke 

i foråret. Der blev grinet. 

Børge kommer fra Thy og lægger ikke skjul på sin kærlighed til denne del af 

Danmark, ja han mener faktisk, det er hovedlandet i vores lille land. Det hel-

lige land, sågar! 

Han fortalte mange små historier fra sin barndom, både gode og lidt pinlige 

og det var med en glæde og en entusiasme, som var medrivende. 

Nogle gange kunne han næsten ikke komme i gang med at fortælle om en 

oplevelse eller en erindring, fordi han kom til at grine ved tanken om den. 

Det var både om det første job hos den lokale købmand, som ikke fik det 

bedste forløb --- han blev fyret, om fjernsynets indtog i det lille hjem, og 

hvor meget de få billeder og oplysninger der kom fra dette tekniske vidun-
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der, kunne give af billeder på nethinden og Faderens udtalelse hver aften : 

Det er enestående, det kan lade sig gøre. 

En virkelig dejlig og interessant aften, hvor vi fik rørt lattermusklerne. 

Hvert år afholder menighedsrådet en studietur for rådet og medarbejderne 

ved kirken. Denne gang tog vi til Sara's hjemegn, hvor vi så kirken og fik flere 

gode fortællinger om kendte personer og personligheder fra området ved 

Gylling og Alrø. Det foregik søndag d. 26. oktober. 

Sogneaften d. 6 november. 

Titlen var ”Vores liv med musik”, og Bodil Nepper og Gunnar Thaarup fra 

Skærbæk fortalte på skift om glæden ved bl.a. at synge i kor og spille i orke-

ster. 

Gunnar fortalte om at få salmesang ind med modermælken i et hjem, hvor 

der blev holdt bibelkreds, og hvor man deltog i daglige morgenandagter. Om 

sit livs 3 klaverer, det første i barndomshjemmet i den altid kolde spisestue, 

det andet der med meget besvær blev fragtet til datteren i Australien og det 

tredje, et lille flygel der måtte installeres i hjemmet i Skærbæk ved hjælp af 

en kran. 

Bodil fortalte om at vokse op i en præstegård og gå i kirke hver eneste søn-

dag, dertil et par salmer om aftenen også. Om at gå til undervisning hos en 

operaentusiast der spillede operamusik, så det kunne høres i hele opgangen. 

Om mormor der indspillede en plade til at forære familien i julegave. Fortæl-

lingerne blev krydret med eksempler på dejlig musik, dels fra CD og dels live, 

både på klaver, klarinet og violin. Der var også fællessang, og vi sluttede af 

med at synge til klaver (Eli) og violin (Bodil). 

En rigtig dejlig aften med fortællere der brændte for musik og sang.  

 Asta Fink 
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Allehelgens søndag d. 2. november var der aftengudstjeneste. Aftenens tek-

ster og salmer handlede om sorg, savn, død og trøst. 

Det var en stemningsfyldt og højtidelig aften, hvor Taulov-Herslev voksenkor 

sang. Navnene på dem, der er døde eller begravet i sognet siden sidste Alle-

helgen, blev læst op. Man kunne tænde et lys for at mindes sine kære, og 

efterfølgende var der kaffe i våbenhuset. 

Den annoncerede familiegudstjeneste er blevet rykket fra søndag d. 23. no-

vember 2014 til søndag d. 22. februar 2015 kl. 14.00. På den måde kan fami-

liegudstjenesten nemlig - som den plejer - fungere som afslutning på mini-

konfirmandundervisningen, der begynder i januar. 

Sara M. Flokiou 

 

Vi står nu ved indgangen til kirkens nye år, som indledes første søndag i ad-

vent. Vi har lige konstitueret os i menighedsrådet, som vi skal gøre hvert år, 

sidst i november, og vi kan invitere til den årlige Julekoncert i Herslev Kirke 

tirsdag d. 11. december kl 19.30. 

Igen i år får vi besøg af noget af Taulovs Kirkes Børnekor under ledelse af 

Dorthe Gade samt Taulov/Herslev voksenkor, også under Dorthes ledelse, så 

det skal nok blive en dejlig og stemningsfuld aften. 

Efter koncerten byder vi på Gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. 

Efter Julens og Nytårets mange gudstjenester og det bliver hverdag igen, 

byder vi på sogneaftener med spændende foredragsholdere og en god film. 

Vel mødt. 

De bedste ønsker om en Glædelig jul ønskes på vegne af Menighedsrådet   

      

          Mette Sørensen        
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Efterårshilsen fra Idrætsforeningen 
Vi håber alle er kommet godt gennem den dejlige sommer, det kolde efterår er så 
småt begyndt, vi skal til at hygge indendøre med stearinlys og hjemmebag. 
Idrætsforeningen er ikke helt gået i stå, selvom de udendørs aktiviteter er afsluttet 
for i år.  
Fodbold drengene i alle aldre, er trukket indendøre, men er stadig i fuldt vigør. 
Der er stadig Yoga, Zumba og badminton i gang i skolens lokaler, kom og vær med. 
Nye hold efter nytår. 
Der er masser af plads til nye aktiviteter, det er kun fantasien, der sætter grænser, 
så tøv ikke med at give bestyrelsen et kald, hvis du ligger inde med en god idé.  
Der skal også ske lidt for byens borgere uanset, om man plejer at komme i idræts-
foreningen eller ikke, så derfor kom og vær med til disse arrangementer, på gensyn. 
Med ønsket om et godt efterår og en god vinter 

Bestyrelsen     Følg med på 

www.herslev-if.dk 

 
Fælles spisning for børn og voksne i Klubhuset 
Fredag den 23 Januar 2015 kl. 18.00 Menu: Vintergryde 
Pris: Børn 50kr (under 12år) – Voksne 100kr 
MAX 50 personer 
 
Bindende tilmelding senest den 18 januar 2015 
Betaling på dagen, sms 31254526/mail formand@herslev-if.dk 
 
Generalforsamling 
Mandag den 23 Februar 2015 kl.19.00 i Klubhuset 
Kom og hør om året der er gået, fremtiden og vær med til at vælge en ny bestyrelse, 
eller stil selv op i en spændende bestyrelse med fremtidsmuligheder. 
Vi skal have besat flere poster.  
 

http://www.herslev-if.dk
mailto:formand@herslev-if.dk
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Udvikling i befolkningen i Herslev fra 1978 til nu.  
 

Da jeg læste det tredje nummer af Nyt fra Herslev Sogns Borgerforening fra 
1978, faldt mit blik på denne 
interessante graf. Grafen 
viser elevtallet i Herslev cen-
tralskole. Den stiplede linje 
er en fremskrivning ud fra 
antallet af børn under 6 år i 
skoledistriktet, som den 
gang var sammenfaldende 
med sognet.  
 

Grafen stammer fra en arti-
kel af Ole Davidsen, hvis ho-
vedpointe var, at skolens 
eksistens var truet, med 
mindre der blev opført nogle nye boliger i Herslev. Artiklen nævner, at det 
samlede antal indbyggere i sognet var faldet fra 825 i 1970 til 792 i 1978, 
altså en udvandring på godt 4 om året. Borgerforeningens plan lykkedes – 
der blev bygget nye boliger, og skolen blev bevaret 34 år endnu – dog ikke 
uden, at lukningen jævnligt var på agendaen. 
 

Af ren og skær nysgerrighed satte jeg mig for at lave en uvidenskabelig un-
dersøgelse af, hvordan den noget dystre graf skulle fortsættes. Danmarks 

Statistik tilbyder des-
værre kun den type 
data fra 2007. I 2007 
var der 83 børn i den 
aldersgruppe, der den 
gang gik i Herslev skole 
(0.-7. klasse), svarende 
cirka til fremskrivnin-
gen for 1983. Til gen-
gæld er børnetallet 
steget til 103 i 2014.  
Det samlede befolk-
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ningstal i sognet var i 2007 792, hvilket er nøjagtigt det samme som i 1978, 
til trods for, at der i den mellemliggende periode er blevet udstykket flere 

boligområder i Herslev. 
Der må således være 
en del boliger, der er 
blevet revet ned, eller 
flere, som bor alene.  
Mellem 2007 og 2014, 
er befolkningstallet til 
gengæld steget fra 792 
til 833 – altså en til-
vækst på knap 6 om 
året.  
 

Den sidste figur viser alderssammensætningen i sognet. Det ses, at der sta-
digvæk fødes børn i området, og at der stadigvæk flytter børnefamilier til. 
Der er i alt 67 børn i alderen 0-5 år. Der burde således også fremadrettet 
være basis for at bevare vores flex-institution. En anden interessant observa-
tion er, at der er en markant underrepræsentation af folk mellem 19 og 27 
år. Dette skyldes sandsynligvis, at folk rejser væk for at studere, mens folk, 
der er færdige med at studere, flytter til området (ikke nødvendigvis de sam-
me, som flyttede væk). 
Man skal passe på med at overfortolke på statistik, men man kan nok tillade 
sig at konkludere, at hvis Borgerforeningen ikke den gang havde arbejdet for 
at få udstykket nogle nye boligområder i sognet, ville vi ikke have været nok 

folk til at opretholde de 
faciliteter, vi trods alt har 
tilbage. Det er således 
ikke noget nyt fænomen, 
at man er nødt til at til-
passe sig den udvikling, 
der sker i samfundet. 
Mange af problemstillin-
gerne var de samme for 
36 år siden, som de er i 
dag. Det er dog ikke sik-
kert, at den optimale 
løsning er den samme i 
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dag, som den var den gang. 
Jeg kan kun opfordre jer til at studere de gamle borgerblade. Dem, der er 
skannet ind, ligger under www.herslevborger.dk/wp/borgerbladet. Der er 
mange sjove historier, og man kan lære en del om området og de folk, som 
bor/boede her. 
  
Torsten Lund 

Kom med på vores Facebook-gruppe 

Herslev Borgerforening har oprettet gruppen Herslevborger på Facebook. 
Vi er allerede oppe på 145 medlemmer. Gruppen er tænkt som et sted for 
kommende begivenheder, køb & salg samt udmeldinger om spontane ar-
rangementer 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. 

http://www.herslevborger.dk/wp/borgerbladet
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Industrivej 16 A, 7000 Fredericia Tlf. 75 92 22 
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Inger & Ole Davidsens Mindefond 
 

I forbindelse med begravelsen talte Jens Chr. og jeg meget om hvorledes det 
kunne organiseres så det blev en både smuk- men også gerne lidt privat af-
sked. Vi havde en ide om, at en del mennesker påtænkte at deltage, men 
fastholdt ikke desto mindre ønsket om, at begravelsen skulle foregå fra 
Herslev Kirke – også selvom det måtte betyde evt. udfordringer i forhold til 
den praktiske gennemførelse, pladser etc. 
  
Det var under de overvejelser, at ideen om en mindefond opstod,- og hvor 
der dermed blev skabt et alternativ, som samtidigt gav mulighed for at do-
nere og dermed anerkende et projekt, en organisation eller forening, som 
havde en særlig betydning for vores forældre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Der var 4 organisationer/foreninger, som var både logiske og oplagte at be-
tænke med en donation; nemlig Herslev Sogns Borgerforening, Projekt Life-
Boats, Grønlandske Børn i Ilulissat og Det Danske Musical Akademi Frederi-
cia. 
  
Begge vores forældre havde en stor portion hjerteblod med i det engage-
ment, som de både hver især, og i fællesskab, igennem årene har bidraget 
med i de respektive organisationer. For de 3 førstnævnte gælder desuden, 
at det var projekter, som de begge deltog aktivt i – dog i forskellige funktio-
ner. 
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Ole fungerede i en lang årrække som formand for Borgerforeningen – og 
Inger igennem en årrække med bl.a. tekstskrivning- og opsætning af Borger-
bladet. Herslev Sogns Borgerforening har i udpræget grad været det omdrej-
ningspunkt, som både har talt Herslevs sag,- og som har været katalysator 
for gennemførelsen af en række konkrete projekter og arrangementer.    
  
En anden fællesnævner har været lysten til, sammen med andre mennesker, 
at skabe indflydelse og dermed udvikling, uanset om det har været til gavn 
for Herslev, for kulturlivet- eller for grønlandske udvekslingsbørn fra Ilulissat. 
  
Herslev har haft en ganske særlig plads i vores forældres liv. Sådan vil det 
vedblive at være. 
     Hans Henrik Davidsen 
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Herslev Idrætsforening  www.herslev-if.dk   

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 

mailto:formand@herslev-if.dk
mailto:fodbold@herslev-if.dk
mailto:kasserer@herslev-if.dk
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Der er en kendt salme, der passer godt til årstiden: ”Dybt hælder året i sin 
gang”. Går man videre, møder man ordene: ”snart ødes mark og lund” og 
det er jo så rigtig, som skrevet står. 
Vi kan jo ikke forvente ret mange flere dage som den 1. november med 
temperaturer helt op til 15-16°, men hvor var det skønt. 
Tiden er jo kommet til at få efterårsarbejdet fra hånden. Bladene vælter ned 
fra både store og små træer. Vi venter nu til alle træer har smidt løvet, så er 
der mulighed for at se, hvor langt man kommer. 
Bladene gør jo gavn i køkkenhaven, så det er bare med at få dem flyttet. 
Endnu sidder der en del tilbage på de store birketræer og venter på en let 
storm. Det vil give mange trillebøre fuld at få dem samlet sammen. 
Vi ved jo også, der vil ligge et tykt lag på græsplænen, når den forventede 
efterårsstorm indfinder sig. De skal jo også fjernes, og det er ret svært, hvis 
græsset er langt og tæt. Der har jo været en lang periode med flot vejr. Tidli-
gere var sidste gang græsset skulle slås midt i oktober, men det gælder ikke 
i år. Jeg har også med bekymring set, at ukrudtet er væltet op over alt – og 
det går ikke ud i vinter. 
Derimod skal min flotte georgine tages op af krukken, pakkes ind og gem-
mes til næste forår. Den har været rigtig flot, og det lykkedes mig at holde 
sneglene væk fra krukken ved at stable den op på en stor klods. De mange 
stauder må klare sig selv og skal nok dukke op til forår igen. Det samme gør 
alle løgplanterne og deres frembrud imødeses med stor glæde. Det er vig-
tigt at se frem til. 
 
I øjeblikket har vi en masse halløj, fordi den ene af vores katte fanger så 
mange mus. En del af dem fragter den igennem kattelemmen (levende) og 
ind i huset, og så har vi balladen.  
Hunden opdager det med det samme og går helt amok, gør og skaber sig, 
når den får færten af mus. Jeg suser rundt med en lang pind, og rager rundt 
under diverse møbler i forsøg på, at få musen frem. Når det sker, går der 
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ikke mange sekunder, før hunden har snuppet musen; men det er efterhån-
den en træls forestilling - især hvis der sker midt om natten.  
Samme kat fik i sommer en kedelig sygdom – et såkaldt blodøre. Dyrlægen 
kunne ikke gøre noget ved det, så nu må den ellers så flotte kat gå rundt 
med et sammenkrøllet øre. Det ser ikke så godt ud, men generer den ikke, 
og det går heller ikke ud over dens evne til at fange mus. Heldigvis er det 
sjældent vores katte tager fugle. Der er også masser af mus og kattemad 
nok. 
Fuglene har nydt godt af det fine efterårsvejr, alligevel kommer der til sta-
dighed en del forskellige arter på foderbrættet. I forhold til de sidste 5-6 år 
er der rigtig mange dompapper og deres monotone sang høres ofte. 
Sidst på sommeren fik vi et besøg af 5 store kvier - jeg skal love for at de 
fyldte godt på græsplænen, men de var meget fredelige og gik ganske stille 
og rolig med Mogens, da han kaldte på dem og fulgte dem tilbage til deres 
indhegning. 
Endnu er græsset grønt og langt, så mon ikke det skal slås endnu én gang. At 
det nu er Mortensaften, er slet ikke til at fatte. Julestemningen har bestemt 
ikke indfundet sig endnu. Men ved hjælp af annoncer og tv-reklamer tilsat 
lidt frost kommer fornemmelserne måske. Der ska jo købes julegaver og 
laves mad til fryseren, så man må nok tage sig selv i nakken og se at komme 
i gang. 
 
Jeg vil hermed ønske rigtig Glædelig Jul! 
 

Gunhild 
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Huskeseddel til opslagstavlen 
  
  
 
 
  

 

 

Mølleriet på Gammelby Mølle er åbent hver søndag fra kl. 14-17. 

 Næste nummer af  Borgerbladet udkommer i weekenden  

den 27. - 28. - 29. marts 2015 

Deadline for materiale er 12. marts 

December   

11. 19:30 Julekoncert i Herslev Kirke  Menighedsrådet 

13.  14:00 Julehyggedag i konfirmandstuen; Vi 

klipper julepynt og spiser æbleskiver. 

Alle er velkomne! 

 Menighedsrådet 

14. 14:30 Juletræsfest  Rideklubben 

Januar    

8. 19:30 Sogneaften; Foredrag ved Eleonora 

Skov: " Landmandsliv, kristenliv og 

lokalhistorie" 

 Menighedsrådet 

15. 19:30 Filmaften i konfirmandstuen: Kom og 

se en film om livsglæde og det over-

raskende møde mellem to samfunds-

lag. 

 Menighedsrådet 

23. 18:00 Fælles spisning for børn og voksne i 

Klubhuset 

 Herslev IF 

25. 13:00 Generalforsamling  Rideklubben 

26. 19:00 Generalforsamling  Forsamlingshuset 

Februar    

5. 19:30 Sogneaften; Foredrag ved Else og 

Jonberth Poulsen, der fortæller om 

rejser til Færøerne 

 Menighedsrådet 

23. 19:00 Generalforsamling  Herslev IF 

Marts    

2. 19:30 Generalforsamling på Follerupgaard  Borgerforeningen 

5. 19:30 Sogneaften; Foredrag ved Kirsten 

Lundager - Hvad mener vi, når vi ta-

ler om lykke? 

 Menighedsrådet 


