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Kære borgere i Herslev Sogn
Så er foråret ved at være over os igen, og påsken nærmer sig.
Desværre overskygges forårets smukke farver mange steder af tomme dåser, sække med husholdningsaffald, springmadrasser og lignende. Jeg har for
nyligt været i Beijing, hvor gader og stræder i midtbyen var pinligt rene. En
lokal indbygger forklarede mig, at en række personer hver især har ansvaret
for at holde et stykke fortov på 200 - 400 meter rent til enhver tid. Det er
nok ikke en model, der er gangbar i Herslev, men jeg håber, at rigtig mange
af jer vil møde op d. 19. april og hjælpe med at få samlet affald ind i området. Jeg går ikke ud fra, at det er læserne af Borgerbladet, der smider affald,
men vi må jo prøve at minde folk om, at de ikke skal henkaste affald, og at
de skal overdække deres trailere på vej til genbrugspladsen.
Vi havde i starten af marts en god og velbesøgt generalforsamling på Follerupgaard, hvor vi fik valgt to nye medlemmer ind i Borgerforeningens bestyrelse, nemlig Mikkel Sørensen og Pia Møller. Generalforsamlingen gav anledning til en god debat om, hvor i sognet man kan afholde generalforsamlinger. Eva Lorey har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, men fortsætter
dog som suppleant. Vi takker for Evas store arbejde i Borgerforeningen, specielt i forbindelse med distribution af Borgerbladet.
Jeg er glad for, at vi med valget af Mikkel stadigvæk har Follerup repræsenteret i bestyrelsen. På sigt kunne det være godt, hvis vi også fik nogen fra
Højrup og Tolstrup med.
I vores indskanning af gamle borgerblade er vi nået til år 1979. På det tidspunkt var det helt store debatemne den kommende motorvej. Jeg kan kun
opfordre jer alle til at gå ind og læse de tre numre fra 1979 under
www.herslevborger.dk
Vi vil ønske jer et godt forår.
På vegne af bestyrelsen
Torsten Lund

3

.Nye ejere af Kirstinelund
Line og Dennis, 27 og 31 år, kærester i snart 10 år, men ingen børn – endnu.
Vi er flyttet hertil fra København, hvor vi har boet i 7 år, mens jeg (Line) har
læst til dyrlæge. Vi kommer dog begge fra Aabenraa, og vi har valgt at bosætte os i ”Trekantsområdet” for at forbedre jobmulighederne uden at være
alt for langt væk fra familien i det Sønderjyske. Dennis arbejder i entreprenørfirmaet Aarsleff, og har en del udlæggerarbejde. Jeg er netop startet på
en forskeruddannelse (ph.d.) i et projekt med malkekøer, hvor jeg både er
tilknyttet Aarhus og Københavns Universitet, så vi kommer begge til at køre
Danmark rundt engang imellem.
Fritidsinteresser er der ikke meget tid til. Årene i København har primært
drejet sig om studie og arbejde, men når lejligheden byder sig spiller Dennis
badminton eller golf, og jeg rider. Vores fælles interesse er hus og have, køkkenhave, madlavning, familie
og venner.
Vi faldt straks
for Kirstinelund; de 4 originale længer
med de mange
detaljer i murværket og den
store blodbøg i
gårdspladsen.
Det præsentable stuehus med
højt til loftet,
den lille vinterstue og de utallige muligheder
for at udfolde
sig i den store
have.
Egentlig er
Dennis opvok4

set i et rækkehus i byen, så den 4-længede gård og store have er langt fra
hans hjemmebane, men det er til gengæld min. Jeg er opvokset på en gård
med malkekøer på en lille ø i Lillebælt, så jeg er vant til åbne vidder og det
landlige liv. Heldigvis har Dennis enormt meget energi og hænderne skruet
rigtigt på, så han befinder sig allerede godt.
Follerup matchede vores ønske om at komme på landet og få masser af
plads, men stadig være rimelig tæt på naboer, større byer og have let ved
at komme med motorvejen både mod nord, syd, øst og vest. Kombinationen af rådyr i haven og bybus i indkørslen passer os rigtig godt. Vi har allerede haft meget glæde af Tina og Mikkel på Bollegård, der kender både
Kirstinelund og området, og vi håber på at lære nogle flere at kende her i
Herslev sogn.
Renoveringen er skudt i gang og vi føler os godt hjemme på Kirstinelund.
Vi flyttede ind d. 1. november 2014, velvidende at vi havde investeret i et
livsprojekt. Vi har fået os indrettet på førstesalen, hvor de 90 kvm er en
meget passende overgang fra vores 3-værelses i København. Planen er, at
vi renoverer de første 170 ud af 250 kvm i stueetagen, der kommer til at
indeholde spisekøkken, bryggers, kontor, 2 værelser og 2 badeværelser. Vi
er i fuld gang med at isolere gulve og lofter, sætte nye vinduer i og etablere
jordvarme med hjælp fra lokale håndværkere. Med al respekt for den
smukke gamle bygning bestræber vi os på at bevare så mange af de originale detaljer som muligt, men prioriterer samtidig at Kirstinelund skal være
et funktionelt og moderne hjem for os de næste mange år.
Fremtidsprojekter er renovering af resten af huset, påsætning af skorstene, renovering af facade på alle 4 længer, anlæg af have og køkkenhave og
udnyttelse af de mange staldbygninger. På sigt håber vi også at få lidt dyr
på gården.
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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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Referat af bestyrelsesmøde i Herslev Sogns Borgerforening 2. marts kl.
19:30 på Follerupgaard
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kort præsentation af Energirigtig Landsby ved Tore Gad Kjeld
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning v/ formanden
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastlæggelse af kontingent
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer
Præsentation af planer for legeplads mellem Ryttervænget og Gårdvænget
Kort præsentation af Liv i Landsbyerne ved Fredericia Dagblad
Eventuelt

Ad 1. Kort præsentation af Energirigtig Landsby ved Tore Gad Kjeld
Susanne Hansen, Varmeplanlægger i Fredericia Kommune, Martin Vestbæk,
strategisk energiplanlægger i
Trefor, Tore, Mads og Magnus,
studerende på SDU fremlagde
projektet Energirigtig Landsby.
Projektet omfatter 4 kommuner under Region Syddanmark,
og hovedformålet er at afdække, hvordan man fremadrettet
forsyner de områder, der ligger uden for fjernvarmenettet.
De tre studerende fra SDU laver Bachelor-projekt inden for
området. Energistyrelsen har
sponsoreret penge til gratis
energitjek hos borgere i de
udvalgte områder. Pjedsted
var den første by. Herslev blev
udvalgt, fordi den er den største by uden fjernvarme, og
fordi Tore kommer fra Herslev.
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Nærmere information kan ses under www.trefor.dk/klima
Der er p.t. 20, der har tilmeldt sig, og Thomas Bornemann har haft sit tjek og
venter på resultatet. Der er stadigvæk ledige pladser i uge 11 og uge 12, og
Tore tilbyder at komme ud og hjælpe dem, der har svært ved at udfylde
spørgeskemaet. Søren på Kirketoften 3 og Mikkel på Follerupvej 32 meldte
sig under generalforsamlingen til at få foretaget et energieftersyn.
Tore vil undersøge muligheden for at præsentere konklusionerne ved landsbytopmødet 23. april. Endvidere tilstræbes en endelig præsentation af resultaterne fra projektet efter sommerferien. Man kunne eventuelt invitere leverandører af varmepumpeløsniger med til mødet.
Ad 2. Valg af dirigent
Søren Sørensen vælges som dirigent
Han verificerer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Ad 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden
Det seneste år har været begivenhedsrigt på både godt og ondt.
Vi kommer til at savne Inger og Ole Davidsen . Begge har gennem de seneste
40 år været en drivende kraft ikke alene i Herslevs, men i hele Fredericias
udvikling. Inger var redaktør for Borgerbladet, og Ole var formand for Menighedsrådet og for Helhedsplanudvalget. Det bliver svært at finde afløsere
for disse poster, som kan varetage arbejdet på samme niveau. Det er lykkedes os at få udgivet Borgerbladet, men vi er endnu ikke oppe på det volumen og den kvalitet, der var i Ingers tid. Vi håber på, at der er nogle beboere, der vil give en hjælpende hånd.
Borgerforeningen har fået tildelt et legat på 10.500 kr. fra Davidsens mindefond. Det er vi meget taknemmelige for. Vi vil sørge for, at pengene bliver
anvendt på en måde, så vi kan mindes Inger og Ole.
Knudsens gård står stadigvæk og forfalder. Ejeren er gået konkurs, og konkursboet har sat ejendommen til salg. Vi håber, at der snart kan findes en
løsning. Kommunen henviser til ejeren, og ejeren ønsker ikke at indgå i en
dialog.
På den positive side er den gamle skole solgt til Pia og Ole. Således kan daginstitutionen bevares, og Idrætsforeningen har adgang til fine lokaler.
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Borgerforeningen har fået en Facebook-gruppe, hvor vi nu er oppe på 162
deltagere. Gruppen har vist sig at være en god platform til at diskutere forskellige emner og annoncere begivenheder.
I foråret havde vi en affaldsindsamling, hvor cirka 15 borgere samlede over
20 sække affald ind fra området. Lad os se, om vi ikke kan overgå dette i år,
hvor indsamlingen er 19. april. I august har vi haft fugleskydning, hvor vi
trods silende regn blev 12 skytter samt nogle tilskuere.
Vi har et godt samarbejde med Fredericia kommune, og vi har i 2014 mødtes
med dem 3 gange, hvor vi har påpeget ting, vi gerne ville have udbedret.
Busskuret og belægningen på Herslev Bygade er blevet udbedret. Vi afventer
derimod stadigvæk erstatning af kantpælene på Herslevvej.
Vi har med borgernes hjælp fået sammensat et dokument, som beskriver
alle de gode ting ved Herslev samt, hvad der kan gøre området endnu bedre.
Det første tiltag, vi er gået i gang med at arbejde på, er etablering af en legeplads mellem Ryttervænget og Gårdvænget. Det bliver en lang proces at få
alle godkendelser i hus, men vi vil kæmpe for det.
På grund af trafiksikkerheden var det ikke muligt at få opsat de blomsterkummer, vi ellers havde besluttet. Vi vurderer, at det vil være bedst at placere opslagstavlen ved legepladsen i stedet for foran forsamlingshuset. Vi har
valgt at udskyde projektet, indtil vi har det fulde overblik over budgettet for
legepladsen.
Ad 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastlæggelse af kontingent
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Sidste år besluttede vi, at vi ville prøve at flytte kontingentopkrævninger
over på e-mail, for derved at kunne spare porto og administration. I første
omgang blev opkrævningen udført ved hjælp af en seddel i Borgerbladet,
som eksisterende medlemmer kunne bruge til betaling og nye medlemmer
kunne bruge som tilmelding. På sedlen blev der opfordret til at sende sin email adresse, hvis vi måtte bruge denne fremover.
Desværre var indsamlingen af e-mail adresser på denne måde meget minimal, hvorfor kontingentopkrævningen igen i år vil være via seddel i dette
blad.
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Denne måde at opkræve på har muligvis været en af grundene til, at der har
været et lille fald i antallet af medlemmer, men det har også været årsag til
at flere nye medlemmer er kommet til. Samlet set dækker portobesparelsen
fint faldet i indtægter via kontingent.
Samtidig har der igen i år også været en besparelse på tryk af Borgerbladet.
Hvor det sidste år var pga. en ny og billigere aftale, skyldes det i år, at bladet
er blevet lidt mindre. Tabet af Inger og Ole har været tydeligt mange steder,
og Borgerbladet er ingen undtagelse. Her var det Inger, der satte bladet op,
og de var også begge dygtige til at finde stof, der var relevant for sognet. Vi
har efterfølgende skulle finde vores ståsted, hvilket har resulteret i et par
lidt tyndere (og derved billigere) blade.
Alt i alt kommer vi i år ud med et resultat, som giver os muligheder for at
gøre lidt mere næste år – Ikke mindst takket være det mindelegat, som vi fik
fra Inger og Ole’s mindefond.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende medlemmer var på valg:
Eva Lorey (Ønskede ikke genvalg)
Kate Christensen
Anders Brandstrup
Thomas Bornemann
Derudover stillede Mikkel Sørensen, Follerupvej 32 og Pia Møller, Mølleåvej
2 op. Alle, der ønskede valg, blev valgt ind. Den nye bestyrelse er således:
Kate Christensen, Anders Brandstrup, Thomas Bornemann, Mikkel Sørensen,
Pia Møller, Søren Hansen og Torsten Lund
Bestyrelsen takker Eva Lorey for en stor indsats i bestyrelsen - især for at
sørge for distribution af Borgerbladet. Eva har lovet at varetage den næste
udbringning.
Vi takker også mange gange for, at Eva og Hans har lagt hus til generalforsamlingen.
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Ad 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Eva Lorey og Torben Eriksen blev valgt som suppleanter.
Ad 7. Valg af 2 revisorer
Genvalg til vore revisorer: Søren Sørensen og Kirsten Lund.
Ad 8. Præsentation af planer for legeplads mellem Ryttervænget og Gårdvænget
Kate og Anders præsenterede Borgerforeningens planer om at etablere en
legeplads på arealet mellem Ryttervænget og Gårdvænget.
Første antagelse er, at der skal inddrages et areal på cirka 40 m x 40 m.
Forrest skal der være et areal med bænke med fliser under, og bagved skal
der være legeredskaber.
Næste skridt er at udarbejde en mere detaljeret beskrivelse af projektet, så
der kan indgives en ansøgning om byggegodkendelse.
Pga. usikkerhed omkring budgettet er opslagstavleprojektet udskudt indtil,
der er klarhed omkring økonomien for legepladsen.
Gretha påpegede på baggrund af erfaringer fra en lignende legeplads på
Kirketoften, at der kræves en del pasning af arealet. Herunder er der krav
om ugentligt opsyn samt en årlig inspektion.
Endvidere blev det nævnt, at der er fri adgang til børnehavens legeplads.
Ad 9. Kort præsentation af Liv i
Landsbyerne ved Fredericia
Dagblad
Fredericia Dagblad er i gang
med artikelserien, "Liv i Landsbyerne", hvor de sætter fokus
på landsbyområderne i Fredericia kommune. De starter i
uge 10 med et dagligstuemøde
i Pjedsted, og i uge 15 kommer
turen til Herslev.
7. april afholdes i tidsrummet
18:00 - 20:00 et dagligstuemø11

de i konfirmandstuen og 23. april afsluttes forløbet med et landsbytopmøde
på Herslev Skole.
Ad 10. Eventuelt
 Der er fortsat problemer med vejfyld og kantpæle langs Herslevvej
 Sving ved Gårdvænget er farligt pga. dårlige oversigtsforhold. Menighedsrådet har på et tidspunkt fået udarbejdet en plan for at ændre vejføringen således, at parkeringspladserne kommer til at ligge op ad kirken
og forsamlingshuset. Eva følger op i Menighedsrådet
 Efter udskiftningen af belægningen på Højrupvej mangler afmærkningen
af cykelstien - Torsten følger op med kommunen
 Det kunne være en idé at publicere udsnit fra Facebook-siden i Borgerbladet
 Borgerforeningen skal være opmærksom på, at ikke alle anvender Facebook. Websiden bør derfor også være opdateret. Den kommende opslagstavle vil give mulighed for at kommunikere til de borgere, der ikke
har adgang til internettet mellem udgivelserne af Borgerbladet
 Jonberth påpegede, at gadebelysningen var blevet dårligere efter den
seneste udskiftning. Pærerne springer desuden ofte.
Det konstituerende bestyrelsesmøde finder sted 13/4 kl. 19:00 på Herslevgaard.

12

Vi er
flyttet !

Klinik for Fodterapi
v/ Lene Maria List & Inger Johansen
Stationsvej 46, Pjedsted
7000 Fredericia
75 95 40 32
30 74 40 32
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Nyt fra Rideklubben

Juletræsfesten blev afholdt 14.december med nisseoptog gennem byen.
Efter gratis trækture i ridehallen blev der danset om juletræet, og godteposer blev delt ud. Så kunne deltagerne købe gløgg og æbleskiver i rytterstuen, inden dagen sluttede af med Lucia.
En super hyggelig dag med fantastisk god deltagelse .
Generalforsamlingen blev afholdt d. 25. januar med god opbakning fra medlemmerne. Der skulle vælges 3 nye ind i bestyrelsen, og en ny formand skulle vælges. Dejligt at se de mange frivillige som stillede op til både bestyrelse
og udvalg. 3 nye blev valgt ind i bestyrelsen og Doris Toft Jensen blev valgt
til formand.
Fastelavn blev afholdt af Juniorudvalget d. 15. februar med rigtig god opbakning og mange flotte udklædninger. Kattekonge og -dronning blev kåret
sammen med præmie for bedste udklædning.
Foråret byder traditionen tro på stævneaktiviteter og forberedelse til stævner. Den 9.-10. maj afholdes ministævne for medlemmer af klubben.
Den 30. maj er der oprydningsdag i klubben, så vi er klar til stævnet den 13.14. juni, hvor vi inviterer deltagere fra andre klubber til sæsonens første
udendørs stævne. Kom og hep på de lokale ryttere som helt sikkert vil yde
og vise deres bedste på hjemmebane.
Har du lyst til at vide mere om vores klub, kan du altid finde sidste nye info
på vores hjemmeside: www.herrrideklub.dk om aktiviteter, undervisning,
priser, heste og kontaktpersoner.
På klubbens vegne
Anette Rishede
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Kom med på vores Facebook-gruppe
Herslev Borgerforening har oprettet gruppen Herslevborger på Facebook. Vi
er allerede oppe på 165 medlemmer. Gruppen er tænkt som et sted for
kommende begivenheder, køb & salg samt udmeldinger om spontane arrangementer som løbeture, mc-ture, fællesspisning mv. for folk i Herslev og
omegn. Det er let at melde sig ind. Man går simpelthen op i søgefeltet og
skriver Herslevborger. Derefter har man mulighed for at melde sig ind. Er du
i tvivl, hjælper bestyrelsen gerne.
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Gammelby Mølle har fortsat åben hver søndag fra 14.00
til 17.00

Vi har 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 kalvekød 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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Gudstjenester i Herslev Kirke
Forår 2015

Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjenester på tlf. 75 50 34 11.

Marts:
29.03

kl. 10.00

Gudstjeneste v. Sara
Flokiou

Efterfølgende årsberetning og
kirkekaffe

April:
02.04

kl.19:00

03.04

kl. 10:00

05.04

kl. 10:00

06.04

kl. 9:00

12.04

kl. 9:00

19.04

kl. 10:00

26.04

kl. 10:00

Aftengudstjeneste v.
Sara Flokiou
Gudstjeneste v. Sara
Flokiou
Gudstjeneste v. Sara
Flokiou
Gudstjeneste v. Sara
Flokiou
Gudstjeneste v. Bente
Hjul Johannessen
Gudstjeneste v. Sara
Flokiou
Gudstjeneste v. Sara
Flokiou

Skærtorsdag

Langfredag
Påskedag
Anden påskedag

Maj:
01.05
03.05
05.05

Gudstjeneste v. Sara
Flokiou
Gudstjeneste v. Sara
kl. 10:00
Flokiou
Befrielsesgudstjeneste
kl. 19:00
v. Sara Flokiou
kl. 10:00
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St. Bededag: Konfirmation
Efterfølgende kirkekaffe
Vi markerer 70-årsdag for
Danmarks befrielse

Maj:
10.05

kl. 19:00

Aftengudstjeneste v.
Sara Flokiou

14.05

kl. 9:00

Gudstjeneste v. Sara
Flokiou

17.05

kl. 10:00

Gudstjeneste v. Sara
Flokiou

24.05

kl. 10:00

Gudstjeneste v. Sara
Flokiou

25.05
31.05

Fællesgudstjeneste i
kl. 10:30 provstiet, Kastellet i
Fredericia
Gudstjeneste v. Sara
kl. 10:00
Flokiou

Kr. Himmelfartsdag

Pinsedag
Anden pinsedag

Juni:
07.06
14.06
21.06
28.06

Gudstjeneste v. Sara
Efterfølgende kirkekaffe
Flokiou
Gudstjeneste v. Lars
kl. 9:00
Seeberg
Gudstjeneste v. Bente
kl. 9:00
Hjul Johannessen
Gudstjeneste v. Sara
kl. 10:00
Flokiou
kl. 10:00

Konfirmation i Herslev Store Bededag, 1. maj 2015 kl. 10.00
Niels Kristian
Thomas DamsHerslev Møllevej 5,
Ryttervænget 9
gaard Bjerrum
Olesen
Nikolaj Heisel
Boisen

Herslev Kirkevej 51

Rasmus Skov

Herslev Bygade 28

Mikkel Westphal
Gårdvænget 5
Møller
Andreas Poulsen
Herslevvej 70
Juul

Maja Vejle Dahl
Neumann

Nyvangen 33

Maya Bangsgaard
Digevænget 20
Hansen
Louise Damsgaard
Ryttervænget 9
Bjerrum
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Præsten har ordet…
Farven blå – Vi bærer påskens tema med os
Blå er frihedens farve og titlen på en film, jeg fornyligt havde glæden af at
gense. Filmen har frihed som tema – og vi fortælles tidligt i filmen, at frihedens forudsætning er tilgivelse, kærlighed og opstandelse.
Dermed bliver filmen en påskefilm, for påskens drama er lidelsen og døden,
men også at kærligheden er stærkere end døden, og at livet genopstår. Flere
steder i filmen vises det, at opstandelsesbudskabet hele tiden og på forskellig måde sætter sig igennem til nyt liv - og nyt liv spirer op af kærligheden.
Filmen Blå tager sit udgangspunkt i en hverdagshistorie. Julie, filmens hovedperson, har hentet sin mand i lufthavnen, og de er nu sammen med datteren
Anna på vej hjem i deres bil. Datteren keder sig på bagsædet, men faren er i
godt humør og fortæller vittigheder. Så pludselig indtræffer ulykken. Julie
vågner forslået på hospitalet og får at vide, at hendes mand og datter er blevet dræbt ved ulykken. Ved begravelsen, som hun kun kan overvære på
fjernsynet fra hospitalssengen, bliver det sagt, at ingen kan acceptere det
skete. Og det kan Julie heller ikke. Det første hun gør, da hun kan forlade
hospitalsengen, er at fylde munden med piller, men hun kan ikke få sig selv
til at synke dem. Hun mener ikke, hun har mere at leve for, men er ikke i
stand til at tage sit eget liv. Efter hun bliver udskrevet fra hospitalet, forsøger
hun at gøre sig fri af det skete ved at slette alle spor og alt, hun forbinder
med fortiden. Hun får huset tømt for alt indbo og sætter det til salg. Det
eneste, hun tager med sig, er en blå glas-uro. Hun lader en god ven tømme
mandens kontor, og selv tilintetgør hun den store musiksats, som ægtemanden var i gang med at komponere over ordene til Kærlighedens Højsang i 1.
Korinterbrev 13. Hun flytter til Paris og understreger overfor ejendomsmægleren, at hun ønsker en lejlighed i en ejendom uden børn. Hun tager sit pigenavn igen.
Der skal ikke være noget, der minder hende om det, der er sket, om smerten
og tabet. Hun vil gøre sig fri af det hele. Hun vil ikke have med noget eller
nogen at gøre, hun vil intet foretage sig, ikke være forpligtet på noget. Hun
lader sig opsluge af storbyens anonymitet i en lejlighed, der er blottet for
udtryk. Det minder nærmest om et fængsel, og det eneste, der peger mod
eller minder om frihed, er den blå glasuro, som hun har taget med sig.
Livet trænger sig på

Men der går ikke længe, før hun alligevel bliver mindet om fortiden. Hun
22

bliver nemlig opsøgt af en ung mand, der var vidne til den frygtelige ulykke.
Han har samlet et halssmykke med et kors op på ulykkesstedet og vil nu
give hende det tilbage. Hun tager sig til halsen og siger, at hun havde glemt
smykket og beder den unge mand om at beholde det. Men det er tegnet
til, at hun på trods af sine intentioner ikke kan holde fortiden væk og ikke
kan slå kærligheden ihjel. Livet trænger sig på, og hun kan ikke holde det
på afstand. Filmen viser, hvordan hun - uden at ville det - bliver involveret i
sine omgivelser. Hun kan ikke undgå at blive berørt af andre menneskers
skæbne. Ved en tilfældighed får hun kendskab til, at hendes mand havde
haft en elskerinde. Hun kan ikke lade være med at opsøge hende. Elskerinden bærer en sort kjole, om halsen har hun et korshalssmykke og hun er
gravid. Et meget stærkt udtryk for, at kærligheden er stærkere end døden,
og et nyt liv vil fødes. Julie foreslår selv senere, at barnet skal have mandens navn. Vennen, der tømte ægtemandens kontor, opsøger også Julie og
fortæller hende, at han havde taget en kopi af den halvfærdige musiksats
over Kærlighedens Højsang, og han vil prøve på selv at komponere den
færdig. Julie protesterer kraftigt og siger, at det har han ikke ret til, men
han siger, at selvom hun vil destruere alt fra sit tidligere liv, kan hun ikke
forhindre, at andre komponerer videre på livet. Efterhånden indser Julie, at
hun må opgive at slette og glemme fortiden. For første gang triller tårer
ned af hendes kinder. Hun må tage smerten og tabet på sig og leve med
sorgen. Først da er hun fri til at leve igen, modtage kærligheden og alt det
nye liv, som spirer op alle vegne. Sammen med vennen færdiggør hun den
store musiksats, og til tonerne af korsatsen lyder ordene fra Kærlighedens
Højsang - og hun ser som i et syn, hvordan det er troen, håbet og kærligheden, der bærer alt liv. Kærligheden tror alt, håber alt og udholder alt. Kærligheden ældes aldrig.
Vi har alle langfredage
Vi må alle leve med vores historie og fortid på godt og ondt. Vi kan ikke
bare lade som, det frygtelige aldrig er sket – for det er det. Langfredag var
virkelighed. Ikke bare den langfredag, vi hører om i Det Nye Testamente,
men alle langfredagene i vores liv med hinanden og det, der døde i os; Det
er også virkelighed. Samtidig må vi ikke overse, at hvis vi ihærdigt forsøger
at glemme og fortrænge noget, der rummer smerte og sorg, så kan vi også
komme til at fortrænge minder fyldt med kærlighed og livsglæde. Sådan
står vi, når vi mister et menneske, vi holder af; Ikke bare med et tab, men
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også med en kostbar skat, der rummer alt det gode, vi fik givet med det
menneske. Alt det, vi ikke må glemme, men som vi skal bære med os som
livsværdier. Julie havde en forestilling om, at hun ville blive fri, hvis hun
glemte og løb bort fra sin fortid. Hvis hun lukkede sig inde, og hvis hun undlod at gøre nye bekendtskaber. Men livets og kærlighedens kræfter er stærkere end det. Og gudskelov for det. Vejen til den nye frihed, hun oplevede,
var gennem lidelsen og sorgen, men også kærligheden og opstandelsen.
Dette er netop påskens tema: hvordan opstandelsens budskab langsomt
sætter sig igennem. Først for de forvirrede disciple, der efter Jesu død gemte
sig i frygt og sorg bag lukkede døre i Jerusalem. Siden for alle, der har oplevet en ”langfredag” i deres liv. Blå er frihedens farve, men det er også himmelens farve. God påske til jer alle.
Sara Maigaard Flokiou
Sogneudflugt, Herslev sogn
D. 30. maj 2015 kl. 8.30 - ca. 18.30
Program:
8.30: Vi mødes ved præstegården, hvor bussen samler os op.
10.00-12.00: Brunch hos Fru Møllers Mølleri, Bjergager
På Bjergagerhougaard ml. Horsens og Århus, driver ægteparret Kim og Bodil
Møller foruden Fru Møllers Mølleri (bagerbutik, restaurant, gårdbutik mm.)
også et landbrug med 500 søer og opdræt af slagtesvin. Desuden har de over
200 ha jord med forskellige kornsorter, græsfrø og raps. Det er ikke et økologisk landbrug, men et konventionelt landbrug med fokus på dyrevelfærd og
bæredygtighed.
Se mere på www.frumollersmolleri.dk
12.30-14.30: Besøg og rundvisning på Vejlskovgård, Odder
Vejlskovgård er oprindeligt fra 1868, men gennemgik i 2012 i samarbejde
med Real Dania en stor ombygning i forbindelse med projektet ”Fremtidens
Landbrugsbyggeri”. I dag går de knapt 500 køer i et løsdriftssystem med malkemaskiner, sandsenge og kløpinde.
15.15-17.00: Besøg og rundvisning på Det nye Moesgaard Museum, Århus
17.00: Vi kører mod Herslev – og spiser en sandwich i bussen.
18.30: Forventet ankomst ved præstegården i Herslev.
Vi får en overordnet introduktion til udstillingerne, hvor der slås ned på højdepunkterne i bronzealderen, jernalderen, vikingetiden og den etnografiske
udstilling om De Dødes Liv. Vi skal høre om bronzealderens rejser, jernalde24

rens talrige offerfund i mosen, vikingetidens Aros og forholdet til afdøde på
tværs af kulturer.
Pris: 150 kr. for voksne og 100 kr. for børn (u. 15).
Der er plads til 35 deltagere, så skynd dig at tilmelde dig 
Tilmelding til Sara Flokiou, smc@km.dk – 75560166, senest d. 4. maj.

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
Søndag d. 8 marts var det igen tid til at samle ind til fattige i verden. Da indsamlingen i år falder på Kvindernes internationale kampdag er det blevet
besluttet, at pengene, der kommer ind på dagen, skal gå til kvinder i verdens fattigste lande. For hvis kvinderne får mad og dermed kræfter, så styrker man derigennem også børnene og den øvrige familie.
I Herslev var vi med igen i år. 8 indsamlere + et par børn og ægtefæller
startede på ruterne lige efter gudstjenesten, og kl. ca. 13 var alle ”hjemme”
i konfirmandstuen. Her talte vi pengene og fik en bid brød og meget hygge.
Vi fik indsamlet 4793,- kr., og pengene blev afleveret i banken om eftermiddagen.
Tak til indsamlere og bidragsydere i hele sognet.
Mette Sørensen
Vinterens forløb i Menighedsrådet
Traditionen tro indbød vi til julekoncert i december måned. Nærmere bestemt torsdag d. 11.
Endnu en gang havde Dorthe Gade og basiskoret fra Taulov ungdomskor
sagt Ja tak til at komme og synge. Til stor glæde for de Herslev-borgere, der
holder af at synge, havde Dorthe også haft tid til at øve med Taulov-Herslev
voksenkor ( ad hoc koret), så de også kunne deltage i koncerten. Svitlana
Leonchuk ledsagede på klaver og orgel.
Det blev en meget dejlig og underholdende koncert med et bredt repertoire.
Undervejs fik vi smagsprøver på, hvad Ungdomskoret havde sunget på deres tur til Island. Der var meget smuk solosang, Dorthe spillede på klarinet
og indimellem var der fællessang, så alle kunne få rørt stemmebåndene.
Efter koncerten var der gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset og mere
sang. En dejlig optakt til julen.
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Torsdag d. 8. januar startede sogneaftenerne igen. Vi havde inviteret Eleonora Skov Andersen, der er født og opvokset i Højrup. Titlen på foredraget
var ”Landmandsliv, kristenliv og lokalhistorie ”.
Det blev en interessant aften, med en meget personlig fortælling om opvæksten med en meget fåmælt og meget troende Far, hvor alting vel kunne arbejdes væk, en Mor, der var psykisk syg og endte med at tage sit eget liv, og
en bror, der var mere boglig end fysisk stærk, og derfor ikke kunne leve op
til forventningerne om at skulle overtage gården.
Vi hørte om Eleonoras interesse for diskussion omkring kristendom/tro allerede som ung pige, om hendes voksenliv med mand og 3 børn, om hendes
arbejde med rådgivning og støtte til unge, der har det svært.
Eleonora talte om, at hun har mange ting med sig fra barndommens gård.
Der såede man korn, der skulle vokse og give afkast, og hun sammenlignede
det med, at man også kan så i sindet hos andre. ”Som vi sår, høster vi”.
Omsorgen for den syge bror, ikke mindst i dennes sidste år, gav et billede af
en kvinde, der giver en masse af sig selv, og alligevel forstår at holde modet
oppe.
Torsdag d. 15. jan. var der inviteret til filmaften. Det var den forholdsvis nye
franske film ”De urørlige”. Filmen er sjov, alvorlig og på en eller anden måde
livsbekræftende.
Den velhavende Phillipe, der er lam fra halsen og ned, skal have ansat en ny
hjælper. Driss, en småkriminel, arbejdsløs mørk mand fra et ghetto-område,
søger jobbet uden egentlig at ville have det, og uden overhovedet at tro på
at have mulighed for at få det. Han vil bare have en underskrift på, at han
har søgt et job. Helt uventet for ham og også for Phillipes venner, bliver
Driss ansat. I første omgang på prøve. Han går meget uimponeret i gang
med jobbet. Flere gange siger han, ” Det gør jeg ikke!”, til opgaver, som er
grænseoverskridende for ham. Men lidt efter er han i gang. Han giver Phillipe noget modspil og har samtidig fysikken til at håndtere flytninger fra seng
til stol og lign. Han kører nogle lidt vilde ture i bil med Phillipe, og det er i
hvert fald noget nyt og anderledes for Phillipe.
Begge har tilsyneladende meget glæde af hinanden trods de store sociale
forskelle.
Se den, hvis du ikke allerede har set den. Kan også sagtens ses flere gange.
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Torsdag d. 5. februar var det tid til at komme udenlands. Vi fik besøg af Jonberth Poulsen, der er færing, men har boet det meste af en menneskealder i
Follerup.
Jonberth startede med at fortælle noget om Færøernes historie. Øerne begyndte at dukke op gennem sprækker i jordoverfladen for 50-60 mio. år siden.
De er dannet af mange lag af lava, så det næsten ligner hylder. Isen har gennem tiderne skabt lavninger og dale, som vi også kender det her i området.
Der har været adskillige istider.
Jonberth kunne også vise en masse fantastisk flotte naturbilleder, som virkelig kunne få en til at ønske sig en tur til Færøerne. Desuden hørte vi om mere nationale ting, som f.eks. nationaldag d. 29. juli Olaj Dag, om religion (asatro, katolicisme, reformation) og om sprogets udvikling.
Færøerne måler ca. 75 km i bredden og 113 km i længden, og der bor p.t. ca.
4800 mennesker.
Vi så billeder af mange forskellige kirker, store som små. I en er der plads til
1000 mennesker.
Der er også en ny baptist-kirke, der blev indviet i 2014. Den er meget miljørigtig, da den er lavet sådan, at der suges havvand ind, som så omdannes til
varme i kirken.
Mange er meget religiøse, men det kniber med at blive enige om en fælles
retning, og det skaber en del splid.
En dejlig aften med en masse dejlige indtryk og oplysninger.
Vi smagte for øvrigt også på færøsk øl, som Jonberth havde medbragt. Herligt som afslutning på en god ”rejse”.
Torsdag d. 5 marts havde vi besøg af præst Kirsten Lundager fra Saxild. Lykke. Hvad er Lykke ? Lykkens mange ansigter.
Kirsten tog udgangspunkt i Biblen, alm. litteratur og sine egne erfaringer. Vi
startede aftenen med at synge Benny Andersens ” Svantes lykkelige dag”.
Det gennemgående spørgsmål var, om vi selv kan skabe os lykke, eller det er
noget, der kun kan komme til os.
Det at være i nuet og nyde solen der varmer en, mens man hører fuglene
kvidre og bare være i det, kontra f.eks. det at spise sundt, gå i fitnesscentre,
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få fedtsugninger, gå til coaching for at finde sine indre ressourcer. Det var
nok essensen af aftenen.
Vi stræber efter at blive/være lykkelige, men hvad hvis vi ikke kan? ”Det ser
ud til, at alle andre er lykkelige.” Vi søger og søger, men måske ligger den
lige foran os, hvis vi er levende i nuet!
Kirsten kom med mange eksempler på ordsprog og udtalelser fra store forfattere som Shakespeare og H.C. Andersen.
Mon ikke vi alle kunne have glæde af, at prøve at leve/være mere tilstedet i
nuet?
Sæsonen sidste sogneaften er d. 9. april, hvor vi får besøg af Hans Peter
Tams, der vil fortælle om sin og sine søskendes flugt gennem et krigshærget
Tyskland i sidste halvdel af 2. verdenskrig.
Husk også at vi i år har planlagt en sogneudflugt lørdag d. 30. maj.
Mette Sørensen
Energitjek— Energirigtig Landsby

I forbindelse med projektet ”Energirigtig Landsby” tilbyder Tre-For i øjeblikket at udføre et energitjek af huse i Herslev ganske gratis. Normalt koster et
sådan tjek DKK 3000.
Det er et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til, og d. 2. marts kl. 8:00 fik jeg så
besøg af Energirådgiver Antonio Garcia fra Tre-For.
Normalt ville et sådan energitjek i et ældre hus blandt andet betyde, at man
kiggede på vinduer, isolering i murene, samt kravlede på loftet og kiggede på
isolering.
Vi byggede vores hus i 2005, og selv om det nu er 10 år siden, så forklarede
Antonio, at lovgivningen allerede på det tidspunkt satte høje energikrav til
nye byggerier, så han forventede ikke, at man ville kunne hente nogen besparelser på disse områder.
Et hurtigt tjek viste da også, at vinduerne var Energi A vinduer, som er med
dobbelt glas og med en speciel gas imellem, som afviser den kulde, der kommer udefra.
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Det var præcis, som Antonio havde forventet. Men han havde gjort sit hjemmearbejde og vidste, hvor man i stedet kunne sætte ind, så vi satte os ved
bordet og fik en god snak om energiformer og muligheder.
Den store udfordring ved at bygge på landet er jo, at man selv skal sørge for
sin energikilde. Det betyder i manges tilfælde (inklusive vores), at man ender
op med et oliefyr, som både er dyrt, miljøbelastende og på alle måder politisk ukorrekt. Men hvad er alternativerne, og kan det betale sig? Hvor lang
tid tager det at tjene investeringen hjem? Jeg kan sagtens leve med at være
politisk ukorrekt, men hvis man nu kunne spare lidt penge, så var det måske
alligevel interessant.
Antonio fortalte om de alternative muligheder, der er, som i vores tilfælde
ville være enten jordvarme eller en ”luft til vand” varmepumpe. Begge løsninger har den fordel, at det ikke kræver nogen ændringer i vores bagvedliggende installation, så det virker fint sammen med både radiatorer og gulvvarmen.
Umiddelbart skulle vi kunne spare 2/3 af vores varmeudgift ved at skifte til
en af disse typer, som alternativ til oliefyret. Den dyreste, men også mest
effektive løsning, er jordvarmen, som jeg skulle forvente ville koste DKK
130.000, mens luft til vand kan fås for 80.000. Dog kan man i begge tilfælde
få tilskud fra Energistyrelsen, som så gør det lidt billigere. Hans anbefaling
ville være jordvarmen, fordi vi har pladsen til det, og med det forbrug vi har i
dag, ville hans vurdering være, at det kunne tjene sig selv hjem på 10 -12 år.
Begge løsninger bliver drevet via strøm, så man skal regne med en øget eludgift på DKK 1000 ved jordvarme og 4000 ved luft til vand pumpen.
Man kan dog vælge at supplere løsningen med en solcelle på taget, som laver strømmen til at trække pumpen. På den måde får man et ”0-energi” hus.
Investeringen af solcellen skal dog holdes op i mod el-udgiften, når man vurderer, om man synes, det er det værd.
Udover varmekilder og pumper, fik vi også en lille snak om LED-pærer. Jeg
må jo erkende, at det ikke er et område, jeg har interesseret mig synderligt
for, men et hurtigt overslag viste, at vi faktisk kunne spare ca. DKK 2000 om
året i strøm, bare ved at skifte vores mange pærer og spots ud med LED. An30

tonio fortalte, at en sådan ”investering” i LED-pærer normalt var tjent ind på
6 mdr., og at levetiden på LED-pærer er væsentlig længere end på de traditionelle. Det er jo en hurtig måde at skabe en besparelse, som ikke kræver
noget særligt. Han sagde, at udgiften til belysning normalt er ca. 20 % af ens
elforbrug, og at nogle LED-pærer giver besparelser på over 80 %.
Efter at jeg have fået lidt at tænke over, fik vi sagt pænt farvel, og Antonio
ville så efterfølgende lave de nødvendige beregninger og sende mig den færdige rapport med de præcise tal og anbefalinger.
Alt i alt en god oplevelse og interessante oplysninger. Så må vi se om det
ender med et farvel til oliefyret i nærmeste fremtid.
Thomas Bornemann
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Skal De have FEST – MØDE – ARRANGEMENT så er HERSLEV
FORSAMLINGSHUS lige stedet.

Det er hverken for stort eller for småt. Lille sal med plads til ca. 25. Stor sal
med scene og plads til 100 spisende gæster,
eller max. 150 til arrangementer.
Dejligt stort køkken med bl.a.:
8 Gasblus
2 Store el-ovne
Hurtig opvaskemaskine
2 Store køle-svaleskabe
Dobbelt kaffemaskine
Gode parkeringsforhold.
Bestilling Tlf.: 2398 8053 man. – fre. Kl. 16.00 – 18.00
Nye- og handicapvenlige toiletter!
www.herslevforsamlingshus.dk
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Idrætsforeningen

Herslev Idrætsforening afholdte generalforsamling mandag den 23. februar
2015.

Denne løb af stablen på sædvanlig og hyggelig vis og gav desuden plads til
lidt udskiftning i bestyrelsen. Annika Brink, Poul Lundgren og Peter Lichtenstein ønskede ikke genvalg og ind trådte i stedet Henry Johansen, Klaus Johansen og John Meldgaard Nielsen.
Vi vil i den forbindelse gerne sende en særlig tak til Annika for det store engagement, hun har lagt i HIF i sin egenskab som formand.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig på følgende vis:
Formand:
John Meldgaard Nielsen
Næstformand:
Robert Ostaszewski
Kasserer:
Henrik Jørgensen
Sekretær:
Klaus Johansen
Menigt medlem: Henry Johansen
Menigt medlem: Tony Joensen
Menigt medlem: Nicki Glanz

Sommerfest 2015 uge 25
Årets sommerfest nærmer sig – vi håber vejret er med os.
Som altid vil der være hygge, stemning og flere små indslag for både børn og
voksne på pladsen – i løbet af weekenden.
Der vil blive sendt yderligere info ud via HIF bladet, hjemmeside og Facebook
inden længe.
Håber I vil møde talstærkt op og støtte vores foreninger i byen.
God sommerfest!!!
Bestyrelsen for Herslev IF
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Affaldsindsamling
Kære alle sammen,
Søndag d. 19. april kl. 11 - 13 afholdes der traditionen tro affaldsindsamling i
Herslev og omegn. Vi mødes på parkeringspladsen foran kirken til uddeling
af plastsække og ruter. Der vil endvidere være en kop kaffe/juice og kage.
Tag gerne selv havehandsker med, da vi kun har et begrænset antal.
Sækkene samler vi på p-pladsen over for kirken, hvorefter kommunen i løbet
af nogle dage afhenter dem. Som noget nyt vil der i år være mulighed for at
efterlade tunge sække langs vejkanten. Sækkens position markeres på det
udleverede rutekort, som afleveres ved samlingsstedet ved kirken, så vi kan
finde dem efterfølgende på turen rundt med traileren.
Fangsten fra sidste år fremgår af
billedet. Bl.a. blev der samlet 3
sække sammen på Follerupvej
inden motorvejen samt 5 sække
på Gl. Ribevej - heriblandt ting
der tydeligvis ikke var smidt ud
ad bilen i forbifarten! Mestendels
var der dog tale om øldåser, burgerposer, aviser og slikpapir.
Lad os igen i år hjælpes ad med
at gøre Herslev kønnere!
Vel mødt!
Med venlig hilsen Nana
Strikkeklubben
Hver mandag eftermiddag sidder vi "strikkedamer" og nørkler med forskellige varme beklædningsgenstande og tæpper.
Stedet er Herslev Præstegård i konfirmandstuen, og der er plads til flere
flittige hænder.
Vi efterlyser garn - garn - garn!
Har man garnrester eller vil donere garn til os, er det meget velkomment.
Vores produkter bliver sendt til børnehjem i Rumænien.
Vi vil også gerne afhente garn i hjemmene.
Ring til tlf. 75562105
Eli Pagh
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Hvem er Torben Eriksen ?
Født den 04.07.1968 i Follerup.
Har boet i Herslev i 40 år – bor nu på Gårdvænget 4.
Arbejder som produktionschef på AGA i Taulov og København.
De 10 NÆRGÅENDE:
Det første jeg kan huske i livet er ……“ tiden
på Herslev Kirkevej med mine forældre og 4 søskende.”
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“ landmand.”
Jeg var allermest lykkelig dengang…….. “ vi blev gift og fik vores første barn
døbt.”
Mit livs største vendepunkt var..... “ da vi mistede min nevø. Derefter tænkte jeg meget mere over, hvad det vigtigste er her i livet.”
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “ være sammen med min familie.
Børnene dyrker meget sport, og vi er flittige tilskuere.”
Man ved, man har en rigtig ven når…..“personen er der for en, når der er
allermest brug for det. Rigtige venner er også dem fra ungdomskredsen,
som man stadig har noget til fælles med og kan nyde hinandens selskab, når
man ses.”
Jeg synes selv, jeg er bedst til….. “at organisere og lede de ansatte på mit
arbejde, så jeg får sammensat de rigtige grupper, hvor alle får mest gavn af
hinanden.”
“Det, jeg sætter størst pris på i Herslev, er…… ”kirken. Når jeg ser den på vej
hjem fra arbejde, føler jeg mig rigtig ”hjemme”.”
Når jeg bliver gammel, vil jeg… “ forhåbentlig kunne passe på mig selv og
min familie, og selv have mindre at holde styr på.”
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Det sidste, jeg vil gøre her i livet, er… “at håbe, at jeg kan få sagt ordentlig
farvel til dem, jeg holder af.”
Tak til Torben
Karen Gallagher-Hansen.

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

Industrivej 16 A, 7000 Fredericia Tlf. 75 92 22
36

37

38

39

40

Nyt fra forsamlingshuset.
2015 er kommet rigtig godt fra start i forsamlingshuset. På nuværende tidspunkt har vi allerede mange udlejninger for det kommende år, hvilket vi er
rigtig glade for.
Vi er også rigtig glade for at kunne byde velkommen til de mange ”nye”, der
støtter op om vores bankospil, og som dermed er med til at holde forsamlingshuset kørende. Skulle man have lyst til at deltage i bankospillet, så er
det hver onsdag i vinterhalvåret. Vi åbner dørene kl. 17:45, og starter spillet
kl. 18:45. Sidste gang inden vi går på sommerferie er onsdag d. 8. april.
2015 bliver også et festår for forsamlingshuset. Det gamle hus har nu i 125
år lagt mure til mange begivenheder, og det skal
naturligvis fejres på følgende vis:
Onsdag d. 17. juni – Jubilæumsbanko
Fredag d. 19. juni – Jubilæumsfest
Lørdag d. 20. juni – Jubilæumsreception
Nærmere info omkring disse arrangementer kommer senere.
Af øvrige planlagte arrangementer kan nævnes:
9. september - Opstart bankospil
26. september - Efterårsfest
21. november - Jule- og husflidsmarked
Og med sådan et gammelt hus er der naturligvis også en del vedligehold, så
på nuværende tidspunkt er det vores plan at sætte ”Lille salen” i stand, når
vi er kommet over sommerferien.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en dejlig sommer.
Husk! Ved fælles hjælp og opbakning til lokale arrangementer, holder vi liv i
vores dejlige landsby.
På bestyrelsens vegne
Tina Davidsen
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Hemmeligheden om Herslev kirke findes i Taulov!
Det er en lise at komme på biblioteket i de mørke måneder… Jeg har været
meget imod kommunens besparelser på Taulov Bibliotek, og har været frustreret over at skulle sige farvel til hyggesludderen med bibliotekaren.
Men jeg må forholde mig til realiteterne – ændringer er blevet indført, og
jeg må indrømme, at biblioteksbesøg har fået en anden karakter, som bestemt ikke er ringere end før.
Åbningstiderne er længere nu – helt til kl. 22.00, og det betyder, at jeg kan
passe besøg på biblioteket ind i min hverdag, hvor jeg selv kan bestemme
tidspunktet. Derfor kommer jeg der i vintermånederne næsten altid om aftenen. Man træder ind, og lyset tændes automatisk – og det føles, som om jeg
bliver budt velkommen. Det er stille, fredeligt, og forventningen om at finde
en dejlig bog vokser i mig. Mit læsestof består nemlig af 80% impuls, jeg
drysser rundt helt alene og ”impulser” helt ustraffet! Tidligere kunne jeg blive helt flov over for bibliotekaren, da jeg kom slæbende med 10-12 bøger,
hvor de andre kom velopdragent med de 2 stykker, de havde planlagt at finde. Så jeg låner stakkevis af bøger hver gang, uden at der har været planlagt,
hverken genre eller forfatter.
Det var sådan, jeg fandt bogen ”Herslev Kirke - en beskrivelse af kirken og
dens inventar, ” udarbejdet af Ark. A. Skaarup Gejel’s Tegnestue fra Tørring.
Det ligner faktisk slet ikke en bog; Ingen forside, men snarere en stak kopier
fra en gammel duplikatmaskine sat sammen i et underligt format. Teksten er
skrevet på en gammeldags skrivemaskine.
I bogen er der indgående beskrevet hver en væg, vindue og alt inventar fra
kirken. Endda kirkens omgivelser nævnes, og ændringer fra romertiden og til
januar 1984, hvor bogen er udgivet, er endda også at finde. Bogen omhandler alt, man kunne dokumentere igennem iagttagelser på stedet og endda
også skriftlige kilder og lokale udsagn.
Af de lidt spøjse historier er der en beskrivelse af en lukket stol i Altergulvet i
1622 til kvinder, som skulle bære børn til dåben (s. 16). Stolen er lavet af
Laurids Snedker fra Kolding.
Jeg har søgt informationer om det på nettet og har skrevet til Nationalmuseet, men har ikke fået svar endnu. Er der nogen, som ved, hvorfor kvinder,
der skulle bære børn til dåben, skulle sidde i en lukket stol ved Alteret…?
Jeg fandt også ud af, at Herslev kirke har flotte kalkmalerier på triumfvæg og
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i kor. Kalkmalerier er i form af bort i rød og okkerfarver, hvor de ældste er
dateret til 12-1300 tallet. Der er også draperier i grønlige og blå farver fra
16-1700 tallet. De er desværre dækket af et kalklag i dag, men billederne
findes i bogen.
I 1974 fik kirken en ny klokke, men klokketårnets murværk var så dårligt, at
klokketårnet måtte fjernes i 1977. Kirkeklokken placeredes på højen, i det
man kalder en klokkestabel. Klokken vejer 335 kg, og er støbt i Frankrig!
Det vil jeg nu tænke på, når klokken lyder. Den ”parler” françois :-D
Bogen besvarer et spørgsmål, som jeg længe har funderet over. Hvordan
bar man sig dengang ad: Uden målebånd, vaterpas, passer, pi og Pythagoras? At være i stand til på en tom bakketop, at skabe en harmonisk bygning! Og at have overskud til at pynte den oveni købet!
Og tænk på at alt blev udført i hånden, udgravning, flytning af de store
kampesten til fundamentet, tilhugning og hejsning af tag - uden en kran til
at løfte spærene på plads. Det tænker jeg på, når jeg klarer mindre
”håndværkeropgaver” i mit hus og i min have, bevæbnet med målebånd,
vaterpas, elektrisk skruemaskine og metalskruer i lange baner. Og alligevel
bliver resultatet ikke altid ”lige efter bogen”. :-D
Jeg kan ikke dy mig for at dele dette med jer – det er så såre enkelt og så
genialt!
Udpluk fra bogen.
”Undersøgelser foretaget med henblik på at fastslå en teori for afsætningsmetoder i romanske kirker tyder på, at den her angivne metode er holdbar
i en række tilfælde.

Den romanske afsætningsmetode må nødvendigvis være enkel og kan være følgende: På en øst/vestlig akse i marken afsættes tre lige store cirkler.
Tangenterne til de to første cirkler angiver skibets indvendige mål.
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Den tredje cirkels indskrevne kvadrat angiver korets indvendige mål (fås,
hvor linje A-B skærer cirkellinjen)
Korets udvendige murflugt er en forlængelse af de to første cirklers tangenter. Forlænges triumfvæggens murtykkelse til skæring med linje B-C fås skibets murtykkelse.

Den skitserede afsætningsmetode kan have været anvendt ved Herslev kirke, de beskrevne forhold omkring kirkens første udvidelser taget i betragtning og er således en yderligere understregning af teorierne omkring kirkens
oprindelige udstrækning. ”
Lånetiden udløber snart – for anden gang nu… Bogen kan ikke fornyes. Jeg
har ellers kigget i bogen mange gange, prøvet at tyde nogle af de kopierede
håndskrevne beskrivelser af istandsættelse – blandt andet regnskaber fra
1622 til 1680. Man sparrede ikke på kruseduller, og det var vist ”den brede
pen, ” man brugte dengang! Originalen findes i Viborg Landsarkiv.
Bogen er afleveret nu – og så håber jeg at den bliver ”genfundet” af andre
som fortrylles af hverdagens vidundere...
God fornøjelse.
Kate Christensen
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Hvem er Inge Hartmann Andersen ?
Født den 28.02.1940 i Århus.
Har boet på Bolskovvej 6 i 35 år.
Arbejde …nu pensioneret lærer.
De 10 NÆRGÅENDE:
Det første jeg kan huske i livet er ……“ at der
var krig. Tyskerne havde besat skolen lige overfor, hvor vi boede. Som børn
forstod vi ikke, hvad der forgik, men kunne fornemme en speciel stemning. En dag, hvor der var luftalarm, skulle vi i beskyttelsesrum. Vi kunne
ikke finde min lille bror på ca. 2 ½ år, og panikken bredte sig.”
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“ lærer. Min far var lærer, og jeg var
tit med ham i skole ”
Jeg var allermest lykkelig dengang .….“.jeg fik mit første barn ”

Mit livs største vendepunkt var da...... “ jeg tog til Paris som 19 årig og arbejdede i ’Det danske Hus’ , lige ved Triumfbuen.
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “ ud at gå ved stranden ”
Man ved, man har en rigtig ven når…...“ man er på bølgelængde lige med
det samme, selvom man ikke har set hinanden længe.”
Jeg synes selv jeg er bedst til…… “ børn ”
“Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er…… “ at man kender hinanden ”
Når jeg bliver gammel vil jeg….. “ gerne læse endnu flere bøger, lege og
læse højt for mine børnebørn ”
Det sidste jeg vil gøre her i livet er….. “ tænke på, hvor godt et liv jeg har
haft ”
Tak til Inge.
Karen Gallagher-Hansen.
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Det langstrakte forår
Igennem de sidste par vintermåneder har jeg med stor glæde og optimisme
kunnet nyde erantis og vintergækker uden for vinduerne. De første erantis
kom frem allerede i starten af januar. Lidt senere kom vintergækkerne, der
myldrer frem rigtig mange steder. Jeg tror nok, muldvarpe og mosegrise
flytter og spreder løgene, for der kommer flere og flere alle mulige og umulige steder. Det samme gælder for de dejlige erantis. Men der kan man godt
hjælpe lidt til, da de er gode til at frøformere sig. Vi har efterhånden et rigtig
flot tæppe, der især fylder meget, når solen skinner.
Nogle af mine påskeklokker og juleroser er så småt ved at springe ud. Jeg
nyder situationen og tænker: ”hvilke andre stauder i haven kan man have
glæde af i flere måneder”? Så derfor gør det jo ikke noget, at temperaturen
ikke er alt for høj. Men vi må sige, at det er et fint vintervejr, når man ikke
ligefrem er til ski og skøjter.
Dog har vinterperioden sat sine spor. Muldvarpen har da rigtig muntret sig,
for der er helt utroligt, så mange muldskud den har forsynet os med. Jeg
talte 70 stk. på græsplænen, så der er noget at gå i gang med, når det bliver
lidt mere tørt og lidt varmere. Jeg kan ikke lide at gå og fryse, når der skal
arbejdes, og det skal jo til, hvis det skal se ordentligt ud til sommer.
Nu vil jeg prøve at samle jord fra de mange muldskud og anbringe den i mine nye højbede. Vi starter med to og anbringer dem på det mest solrige
sted, vi har. Køkkenhaven er foreløbig droppet. Der kommer alt for mange
snegle, der æder alt, hvad spirer frem, så det gider jeg ikke mere. Jeg regner
med at kunne holde højbedene fri for snegle ved sætte nogle plastikkanter
op hele vejen rundt. Det ville være rart med lidt persille, dild og spinat. Mere kan vi vist ikke få ud af det.
Sidste sommer flyttede jeg mine rabarberplanter over i den gamle køkkenhave, og de tog vældig fat, så nu er det spændende, om de kan klare kampen mod sneglene. Rabarbere er så herlige i foråret. Rabarberkompot og
marscaponecreme – uhm- meget lækkert.
I min naturdagbog fra sidste år skrev jeg, at solsorten sang allerede den
26/2 – så det må snart være tid.
46

Det er vist lyset, det betyder noget for indledningen til fuglekoncerten, men
hvor jeg gælder mig til koret for alvor sættes i gang!
Vi har jo gjort vores til at få mange fugle i haven ved at være flittige med
solsikkefrø på foderbrættet – og der har været rigtig mange fugle—
desværre også nogle der lever af dem. Vores katte skal nu ikke have skylden,
for de ligger helst herinde og driver den af. Forleden stod jeg og nød synet af
de mange mejser, da jeg fik øje på en forholdsvis stor fugl, på størrelse med
en turteldue eller lidt større, sidde på græsset under foderbrættet. Den sad
helt stille, hvilket undrede mig, indtil jeg fik øje på en af de små mejser, som
den sad oven på. Den sad der så længe, at jeg sagtens kunne nå at se farverne på den og det krumme næb. Fuglen havde en smuk blågrå rygfarve, og så
var den rustrød på brystet og nedefter. Aldrig har jeg set sådan en, så selvfølgeligt måtte det undersøges, hvad det kunne være. Jeg fandt frem til, at
det måtte være eller kunne være, en aftenfalk. Da jeg forklarede en fuglekender om fuglen, var hendes svar også, at det måtte være en aftenfalk, så
derfor er jeg ret sikker. Fuglen er ikke almindelig, så selv om den lille mejse
måtte lade livet, var det et spændende syn. Hvor længe den havde siddet og
ventet på, at mejsen skulle udånde, ved jeg ikke, for desværre så jeg ikke, at
den fløj væk.
Musvitterne har så småt indledt deres forårssang. Min far kaldte den for
savfileren, og hvis man lytter efter, er det en ret karakteristisk filen.
Gad vide, hvor mange småfugle der er gået til i vinter. Man synes jo, der har
været tålelige forhold for dem.
Vi har en solsortehan, der konstant hakker på nogle af loftsvinduerne. Den
kan jo se sit spejlbillede og tror, at det er en farlig rival. Der er også en skovskade, der har prøvet det samme. Jeg tolker det som et forårstegn, når rivaliseringen starter. I øjeblikket er mejserne ved at parre sig ud. Så nu venter
vi med spænding på, at mejsekasserne bliver beboet og ikke mindst på droslens og solsortens dejlige morgen – og aftenssang.
Nyd det skønne forår.
Gunhild
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Huskeseddel til opslagstavlen
Marts
29.

10:50 Menighedsmøde: Kom og hør årsbe- Menighedsrådet
retningen og fremtidsplanerne for
kirken i Herslev

April
7.

18:00 Dagligstuemøde i konfirmandstuen
med journalist, Mads Thybo

Fredericia Dagblad

9.

19:30 Sogneaften i konfirmandstuen med
Hans-Peter Tams

Menighedsrådet

23.

19:00- Afslutningsdebat Afholdes på Hers- Fredericia Dagblad
21:30 lev gamle skole.

28

19:00 Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen

Menighedsrådet

19:00 Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
8:30 Sogneudflugt til Fru Møllers Mølleri

Menighedsrådet

Maj

20.
30.
Juni
17.
19.
20.
19.-21.

Menighedsrådet

Jubilæumsbanko

Forsamlingshuset

Jubilæumsfest

Jubilæumsreception
Sommerfest

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Idrætsforeningen

Banko opstart
Efterårsfest

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

Jule- og Husflidsmarked

Forsamlingshuset

September
9.
26.
November
21.

Mølleriet på Gammelby Mølle er åbent hver søndag fra kl. 14-17.
Næste nummer af Borgerbladet udkommer i weekenden d. 4. - 6.
september 2015 - Deadline for materiale: 26. august
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