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Kære borgere i Herslev Sogn 

Vi prøver d. 17. september kl. 19:00 at genoptage traditionen med at invite-

re til foredrag i forsamlingshuset. Det første møde har to punkter på agen-

daen. For det første en tilbagemelding på det energiprojekt TreFor kørte 

sammen med 3 studerende i foråret. For det andet kommer Willy E. Jensen  

fra Smidstrup lokalarkiv og fortæller om Herslev og omegn under de slesvig-

ske krige.  Arrangementet er gratis for alle, og vi håber at kunne samle rigtig 

mange deltagere. Det er også en god måde at møde hinanden på. 

Det er langt om længe lykkedes os at få sat en opslagstavle op ved parke-

ringspladsen foran forsamlingshuset. Det skulle derfor være lettere at kom-

munikere med folk, der ikke er på internettet. Vi håber, at I vil bruge den 

flittigt. 

Ligesom sidste år havde vi en rigtig god og velbesøgt affaldsindsamling i for-

året. En positiv effekt var, at man visse steder kunne observere, at der var 

lidt mindre end sidste år, da vi sidste år var kommet i bund med skidtet. Til 

gengæld lykkedes det os at dække et større område, så vi fik samlet endnu 

mere ind end sidste år. 

Vi blev desværre nødt til at aflyse fugleskydningen pga. det ustadige vejr. Vi 

forsøger at holde det indendørs i laden hos Søren d. 26/9 før forsamlingshu-

sets høstfest. 

For at få nye idéer inviterede Borgerforeningens bestyrelse d. 24. juni besty-

relsen fra Bredstrup-Pjedsted Beboerforening til Herslev. Det var forfrisken-

de at høre lidt om de initiativer, de arbejder på der.  Noget af det, de er go-

de til i Bredstrup-Pjedsted, er at involvere ildsjæle uden for foreningernes 

bestyrelser til f.eks. at stå for fester, planlægning af og ansøgning om midler 

til en legeplads, opdatering af helhedsplanen etc. Hvis vi skal have større 

tiltag igennem her i Herslev Sogn, bliver vi også nødt til at have en bredere 

involvering i projekterne. 

Der var et initiativ, vi har valgt direkte at overføre,  nemlig at gå rundt til nye 

beboere i sognet med en buket blomster og tilbyde en periode med gratis 

medlemskab af Borgerforeningen. 

 

På vegne af Borgerforeningens Bestyrelse, Torsten Lund 
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. Hvem er Anders Brandstrup? 

Født den 22.12.1981 i Århus. 

Har boet på Herslev Kirkevej 42B i 5 år. 

Arbejde: Studerer til maskinmester.  

 

De 10 NÆRGÅENDE: 

Det første jeg kan huske i livet er ……“ at være hjemme på gården i stalden 
med dyrene”.  

Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“ landmand”. 

Jeg var allermest lykkelig dengang……..” da jeg blev far til mine to børn”. 

Mit livs største vendepunkt var..... “ da jeg var soldat ved den kongelige liv-
garde”. 

Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “ være hjemme hos min familie”. 

 Man ved, man har en rigtig ven når…..“ man ikke behøver at sige noget, 
men at personen forstår, hvordan man har det”. 

Jeg synes selv jeg er bedst til….. “ at få ting gjort, uanset om jeg synes at det 
er sjovt eller ej”. 

 Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“ at der er rolige omgivelser”. 

 Når jeg bliver gammel vil jeg… “ både ud at rejse og nyde min store familie”. 

Det sidste, jeg vil gøre her i livet er… “ fortælle dem, der er omkring mig, 
hvor meget jeg holder af dem”. 

  

Tak til Anders.                                                                    

Karen Gallagher-Hansen. 
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Borgermøde 17/9 kl. 19:00  i Herslev Forsamlingshus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herslev og omegn under de slesvigske krige  
 
 
 
 
 
 
Hør om Præstegården, Follerupgaard og  
befolkningen i Herslev og omegn under belejringerne  
Fortalt af Willy E. Jensen fra Smidstrup lokalarkiv  
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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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Fugleskydning d. 26/9—kl. 14:00 
 
Vi forsøger at holde arrangementet indendørs i laden på Herslevgaard,  
Herslev Kirkevej 67. Dette står og falder dog med, at politiet godkender ba-
nen. Vi vil annoncere nærmere på Facebook og på opslagstavlen, når vi ved 
mere. 
Der vil være kaffe og kage samt grillpølser. 
Fugleskydning er sportsgren, som kan dateres tilbage til 1200-tallets Frank-
rig. Man skyder ikke efter en levende fugl, men derimod en træmodel med 
tre markeringer på fuglens vinger og dens bryst. Den, som rammer den højre 
markering, bliver prins, mens den venstre vinge og brystet udløser -titlerne 
kronprins og fuglekonge.  
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7000 Fredericia

75 95 40 32

30 74 40 32

v/ Lene Maria List & Inger Johansen

Klinik for Fodterapi

Stationsvej 46, Pjedsted

Vi er 

flyttet !
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Kom med på vores Facebook-

gruppe 

Herslev Borgerforening har op-
rettet gruppen Herslevborger på 
Facebook. Vi er allerede oppe på 
214 medlemmer.  
 
Gruppen er tænkt som et sted for 
kommende begivenheder, køb & 
salg samt udmeldinger om spon-
tane arrangementer som løbetu-
re, mc-ture, fællesspisning mv. 
for folk i Herslev og omegn.  
 
Det er let at melde sig ind. Man 
går simpelthen op i søgefeltet og 
skriver Herslevborger.  Derefter 
har man mulighed for at melde 
sig ind. Er du i tvivl, hjælper be-
styrelsen gerne. 
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Gudstjenester i Herslev Kirke 

Forår 2015 

August:     

30.08 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Lars Seeberg 
 

September:       

06.09 kl. 10.00 
Gudstjeneste v. Tine Schmidt 

Lorenzen 

Efterfølgende kirkekaffe/

saftevand 

13.09 kl. 09.00 
Gudstjeneste v. Bente Hjul 

Johannessen 
 

20.09  
Gudstjenesten aflyst pga. besøg hos vores venskabsmenig-

hed i Flensborg. 

27.09 kl. 10.00 
Høstgudstjeneste v. Elin Sko-

ven 
Efterfølgende frokost 

Oktober:     

04.10 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Eva Jerg  Efterfølgende kirkekaffe 

11.10 kl. 9.00 
Gudstjeneste v. Lars Seeberg   

18.10 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou   

25.10 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou  

29.10 kl. 17.00 
Spaghettigudstjeneste v. Sara 

Flokiou 

Efterfølgende spisning i 

forsamlingshuset 
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Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjene-

ster på tlf. 75 50 34 11. 

 

Præsten har ordet… 

”Gud, lær os, at vi ikke skal være bange for at dele ud af det, der er vores…” 

Sådan lyder en del af kirkebønnen hver søndag i Herslev kirke. Vi er så heldi-

ge, at vi bor i en del af verden, hvor der er fred. Vi og vores familier kan leve 

her i tryghed og sikkerhed. Vi har frihed til at drømme om, hvad fremtiden 

vil bringe – og vi har en vis indflydelse på, om drømmene går i opfyldelse. 

Ikke alle i verden har samme privilegier. Lige for tiden hører vi meget om de 

syriske flygtninge, der kommer til Europa. De flygter fra krig og ødelæggelse. 

De flygter for at komme væk fra en krig, de ikke ønsker at deltage i, og de 

flygter fordi, de ønsker en bedre fremtid for sig selv og deres børn.  

På gammeltestamentlig tid fandtes der også flygtninge. Vi kender historien 

om Moses, der befriede det israelitiske folk fra slaveriet i Egypten og førte 

dem igennem ørkenen – frem til byen Jeriko i Israel. De havde hørt beskre-

vet, hvordan Jeriko var ”det forjættede land”; Et sted, der flød af mælk og 

honning. Der udsprang en kilde i byen, der gjorde jorden særligt frugtbar. 

Der voksede frugttræer, daddelpalmer og roser. Klimaet var lunt, svalt og 

behageligt. Jeriko var et godt sted at bo - et sted med sikkerhed, velstand og 

November    

01.11 kl. 19.00 
Allehelgensgudstjeneste v. 

Sara Flokiou 
Efterfølgende kirkekaffe 

08.11 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou   

15.11 kl. 9.00 
Gudstjeneste v. Bente Hjul 

Johannessen 
  

22.11 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou   

29.11 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou   



20 

skønhed.  

Enhver på Jesu tid har kendt til beretningen om, hvordan Josva, der hjalp 

Moses med at lede israelitterne gennem ørkenen, med list og Guds hjælp, 

væltede murerne ind til Jeriko og indtog byen. Borgerne i Jeriko havde ellers 

gjort, hvad de kunne for at holde fremmede ude af byen. De havde gjort by-

en til et fæstningsværk med borge, tårne og mure, så de kunne beholde de-

res rigdomme i fred. 

Jeg læste for noget tid siden en artikel i Politiken, der fik mig til at tænke på 

beskrivelsen af Jeriko, ”All-inclusive ved Europas yderste port”, hed den. Her 

er det ikke Jeriko, der er beskrevet som ”det forjættede land, der flød med 

mælk og honning” og hvor alle kunne leve i sikkerhed, velstand og skønhed. 

Artiklen handler om Europa og om de mange flygtninge, der sætter deres liv 

på spil for at komme hertil.  

Det beskrives meget malende, hvordan bådflygtningene jubler og takker, når 

det går op for dem, at den båd, de har siddet i de sidste mange timer, er 

skyllet ind på den græske kyst. De er sikre på, at deres lykke er gjort. De er 

nået til det forjættede land med livet i behold. De kan nu hjælpe børn, gamle 

og handicappede ud af båden, så de sammen kan gå deres nye lovende 

fremtid i møde. 

I artiklen er et interview med en af de mænd, der på lykkens kyst har til op-

gave at fortælle de nyankomne, at de nu skal gå 60 km. i den græske som-

mervarme frem til en overfyldt flygtningelejr. Han skal fortælle dem, at de 

ikke har ret til noget som helst, før de er registreret der. Og han skal fortælle 

dem, at den græske befolkning ikke må – og nogle gange ikke vil – hjælpe 

dem til flygtningelejren, fordi de risikerer en fængselsstraf for medvirken til 

menneskesmugling.  

Han fortæller, hvordan han dagen forinden måtte sende en 80-årig syrisk 

kvinde ud på den lange og varme gåtur. Og hvordan han tidligere har sendt 

en 18-årig pige i kørestol samme vej.  

Alt sammen fordi Europa har travlt med – ligesom Jeriko – at bygge murer 
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omkring landet med mælk og honning og passe på, at ”alle de fremmede” 

ikke får del i rigdommen. 

Jeg er ikke stolt af den måde, vi i Europa tager imod de syriske flygtninge; 

Er du?? 

De kommer – pga. den geografiske placering – til Grækenland, men græ-

kerne har som bekendt nok at slås med selv. Kan vi være bekendt at lade 

dem tage al ansvar for de flygtninge, der kommer og banker på vores dør? 

Tænk, hvis situationen var omvendt, og det var os, der havde brug for en 

andens barmhjertighed og næstekærlighed for at kunne overleve. I artiklen 

møder vi en politimand, der trodser forbuddet mod at hjælpe flygtningene. 

Da journalisten spørger ham, hvorfor han gør det, lyder svaret: ”Fordi jeg 

selv har en søn”.  

-- 

Herslev kirke har hos Røde Kors oprettet en indsamling til fordel for de syri-

ske flygtninge: http://egenindsamling.rodekors.dk/badflygtninge/8-4763  

Man er også velkommen til i stedet at aflevere et bidrag i kirkebøssen – de 

vil også blive registreret på hjemmesiden. 

Desuden samarbejder vi med asylcenteret i Fredericia. Der bor i øjeblikket 

500 syriske flygtninge – hovedsageligt mænd –, som mangler både de basa-

le fornødenheder (bl.a. sko og tøj), men også noget til at gøre hverdagen 

både nemmere og sjovere (cykler, fiskeudstyr og lign.).  

Har du noget af det liggende, som du ikke bruger, og som du vil forære til 

asylcenteret, er du velkommen til at aflevere det i præstegården (eller kon-

takte mig på smc@km.dk/75560166, så kan jeg være behjælpelig med 

afhentning).  

Asylcenteret mangler desuden også altid frivillige kræfter til at tage imod 

flygtningene og introducere dem til det danske samfund.  

-- 
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Gud, lær os, at vi ikke skal være bange for at øse ud af det, der er vores. Lær 

os at tage del i kampen imod verdens ondskab og elendighed. Amen.  

Udflugt til Den danske Kirke Skt. Hans i Flensborg søndag d. 20. sep. 

Vi kører fra Herslev Præstegård kl 8.15. Derfor er der ingen gudstjeneste i 

Herslev denne dag. 

Vi begynder med gudstjeneste i kirken, som udefra set ikke ligner en kirke. 

Men lad dig ikke snyde. 

Så byder menigheden på frokost, og vi får mulighed for at se deres nye køk-

ken, som netop nu er ved at blive opsat. 

Dernæst kører vi til Kobbermølle ved grænsen, hvor vi skal se kobbermuse-

et. Her drikker vi kaffe, før vi vender hjemad igen, efter en forhåbentlig dejlig 

dag. 

Forventet hjemkomst kl ca. 17.30 

Tilmelding til Asta Fink senest d. 10. sep. på 27 38 81 27 eller  

finkandersen@gmail.com 

Frokost efter høstgudstjenesten søndag d. 27. sep. 

Igen i år indbyder vi til en let frokost i konfirmandstuen efter årets høstguds-

tjeneste. 

Vi vil gerne bede om tilmelding senest d. 24. sep. til Asta Fink på 27 38 81 72 

eller mail finkadersen@gmail.com 
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Forår 2015 Menighedsrådet 

Søndag d. 29. marts lige efter højmessen, aflagde formand Peter Lund den 

årlige beretning fra Menighedsrådet. Det er en orientering til menigheden 

om, hvordan det forgangne år er forløbet, hvordan økonomien og det kom-

mende budget ser ud, hvilke ting der er påtænkt at arbejde med og evt. en 

opsamling på tidligere projekter. Undervejs kunne tilhørerne nyde en kop 

kaffe eller te. 

Denne sæsons sidste sogneaften løb af stablen torsdag d. 9. april. Vi havde 

indbudt Hans Peter Tams til at komme og fortælle den utrolige beretning 

om sin vandring i det krigshærgede Tyskland under 2. verdenskrig. 

Det blev en meget spændende aften, som også var meget rørende og vir-

kelig gav stof til eftertanke. 

Tænk at en flok børn ved fælles hjælp og anstrengelser kan klare at vandre 

fra Berlin til nær Hamburg, uden meget andet end det de står og går i og 

med en kost bestående af halv frosne roer og hvad der ellers bød sig. Den 

ældste var storesøster Sofie på 9 år, Hans Peter på 7, Ernst på 5 , Theo på 3 

år og lille søster på 8 mdr. 

De ældste havde ”gået i skole” i Hitler Jugend. Dvs. drengene skulle igen-

nem adskillige strabadser, skydeøvelser og tests bl.a. faldskærmsudspring. 

Tøvede de eller gjorde noget forkert, blev de skudt. Det var meget barskt. 

Pigerne blev ”oplært” som samaritter. Alle børnene blev sendt til vognene 

med de sårede og døde og skulle sørge for at få dem på lazaretter. De blev 

hærdet. 

Netop de udfordringer og opgaver de kom igennem via Hitler Jugend gjor-

de, tror jeg, at de ældste var blevet så hærdede og samtidig voksne, at de 

kunne klare en masse på deres vej, som jævnaldrende ikke-krigsbørn, nok 

ikke ville kunne have klaret. 

Sofie sørgede for at lillesøster fik mad, ved at tygge maden først og så give 

det til den lille. Det var også Sofie, der sørgede for, at de fik nogle gode tyk-

ke uniformsfrakker, der kunne holde kulden en lille smule på afstand. Hans 
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Peter og Ernst var dem, der gik på ”jagt” efter føde om natten. Ernst havde 

det meget svært med alle de døde, der lå rundt omkring, så Hans Peter 

måtte gå alene ud om dagen. 

Hans Peter fortalte om en oplevelse, som siden har fulgt ham som talrige 

mareridt, ofte flere gange hver nat. Han går rundt i ruiner og hører menne-

ske lyde/støn. Han finder en hårdt såret soldat med indvoldene hængene ud 

af maven. Soldatens blik møder Hans Peter, som synes det virker bønfalden-

de. Han griber en stor sten/murbrok og kaster den med al sin kraft mod sol-

daten, som så dør. Som tilhørere kan vi synes, det er en barmhjertighedsger-

ning, men for Hans Peter bliver det til drab, noget meget skamfuldt. Han 

nævner det ikke for nogen, end ikke sine 2 koner. 

Alle søskende klarer turen og de bliver på et tidspunkt genforenet først med 

moderen og dernæst også med faderen. 

Fantastisk da han fortæller om Moderens glædestrålende øjne, da de gen-

forenes. Ret påvirket. 

Senere kom endnu en lillesøster til. 

Hans Peter mister meget tidligt alle sine tænder, pga. dårlig ernæring i den 

periode, men ellers får ingen af dem nævneværdige mén af den strabadse-

rende tur. Ingen taler om det, de har været igennem. De snakker heller ikke 

om det indbyrdes. 

Hans Peter begynder at snakke om oplevelserne og får det bedre og bedre, 

fordi han får fortalt om det hele. Men de andre vil ikke. 

Hans Peter bliver gift og får 3 døtre. Den første kone dør og han bliver gift 

igen. 

2 døtre er døde. 

Utroligt hvor meget man kan opleve i sit liv og så alligevel bevare mod på 

livet. Det gjorde Hans Peter men Ernst kunne ikke udholde det, og gjorde for 

år tilbage en ende på sit liv. 

Det var en fantastisk gribende aften. 

 



25 

 30.maj var alle indbudt til Sogneudflugt. Til Sara Flokiuos hjemegn. 

Vi startede 26 mand fra Herslev Præstegård kl. 8.30 og kørte til restaurant 

og gårdbutik Fru Møllers Mølleri, lidt udenfor Odder. Her fik vi en utrolig 

lækker brunch med alt, hvad der til hører. Alt var hjemmegjort, så det virke-

de mere hjemligt end restauratørmad ellers kan være. Vi havde forskellige 

gamle kaffekopper, så der var gjort noget for at gøre det hyggeligt. 

Efter brunchen kunne vi gå rundt og se stedet. Det er stort med kafferisteri, 

stor slagter, kæmpe gårdbutik og flot kæmpe have. Der var grise i en åben 

lille stald, og man kunne hilse på køer og får på de omkringliggende marker. 

Man fornemmede, at mange lokale var kommet til stede for at handle til 

weekenden. 

Således optankede kørte vi til en kæmpe stor ko gård. Den hedder Vejlskov-

gård og ligger også ved Odder. 

Her blev vi mødt af den unge landmand Claus Fenger, som sammen med sin 

Far Hans Jacob Fenger driver dette store sted. Claus er 4. generation på går-

den. 

I 2012 samarbejdede familien med Real Dania om en stor ombygning i for-

bindelse med projektet ”Fremtidens Landbrugsbyggeri”. Det er en besøgs-

gård, så alle kan gå ind og hilse på køer og kalve og se den meget mekanise-

rede løsdriftsstald. 
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Vi stod først inde midt i stalden, som i midten af et kryds, og fik en masse 

oplysninger om stedet og driften. Et bånd sender pludselig strøelse ude i et 

par meters højde over køerne. Bare én af en række moderne installationer, 

som gør det nemt og effektivt for driften. 

 

Vi går derefter rundt inde i stalden, er inde bag ved et af de store automati-

serede malkeanlæg, hvor man kan følge med i, hvordan yveret bliver vasket 

og klargjort, og hvor vi kan se hvor meget mælk koen giver. Imens de malkes 
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får køerne lækre snacks, og det er netop med til at lokke køerne ind til malk-

ning. 

Vi var rundt om hele gården og fik historien om flytning af enorme mængder 

jord og indretning af bygningsarealet. 

Der var flere rækker af kalve-båse med små søde nye kalve, og der var store 

åbne staldarealer med kalve i næsten alle størrelser. 

Vi sluttede af ved gårdens mælkeautomat. Her kan man putte penge i en 

automat og så selv fylde en dunk med frisk og ny-pasteuriseret mælk. Der 

bliver solgt mange liter i løbet af en dag, fik vi oplyst. 

Et meget spændende besøg krydret med masser af flotte Hubertus-jægere, 

da jagten netop sluttede, imens vi stod i stalden. Så fik vi også lige hilst på 

Claus' far, som kom forbi i sin fine røde jagtjakke. 

Gør et stop eller lav en udflugt der til, hvis dette lyder spændende. Hvad en-

ten man er til nuttede kalve eller højteknologisk stalddrift. 

Dernæst kørte vi mod det nye Moesgård Museum. Undervejs nød vi en kop 

kaffe og en småkage. 
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Moesgaard nye museum. 

Vi bliver mødt af 2 rundvisere, som deler os op i 2 hold, som så får en guidet 

tur  i noget af det store Museum. 

Vi ser en moderne, etnografisk udstilling med 3 nulevende personers ideer 

om, hvor vi som mennesker kommer fra, og hvor vi bevæger os hen. 

Derfra går vi ned af en lang trappe til Oldtiden. På trappen er der opstillet 

bud på menneskets evolution og oprindelse i form af 7 rekonstruerede men-

neskearter. 

 

Man tror, det er levende mennesker, der står og kigger på en. Man kan gå 

helt hen til dem og iagttage dem. 

Nede i oldtidsafdelingen gik vi en hurtig runde og så ned på Grauballeman-

den. 

Nogle nåede at gå en runde i særudstillingen Den første Kejser - Kinas Terra-

kottahær, som er en meget besøgt udstilling. 



30 

Man kunne sagtens bruge længere tid til at bese museet både inde som ude, 

end vi havde. Men vi fik en god smagsprøve på, hvad dette nye bygnings-

værk kan byde på. Så gik turen hjemad med mange gode oplevelser i bagga-

gen. Vi fik lækre sandwichs samt øl og vand som afslutning i bussen. 

Tak for en god tur. 

Inden længe starter sæsonen med Sogneaftener. 

Husk tilmelding til turen til Flensborg og til frokosten efter Høstgudstjene-

sten.     

Mette Sørensen 

 

Ny leder i Herslev børnehave. 

D. 1/6 tiltrådte jeg, Mette Fasterholt, som ny leder i 

Herslev Børnehave. Jeg er 46 år og kommer fra Kol-

ding. Jeg har været pædagog siden 1999, men er 

også uddannet coach. Jeg har i stort set alle årene 

arbejdet inden for 0-6 års området, størstedelen af årene som souschef. Se-

nest har jeg kørt som tilsynsførende i dagplejen. 

Jeg er en ildsjæl, der brænder for at skabe udvikling i et kærligt og trygt mil-

jø. Min vision er, at det skal være både sjovt og lærerigt at gå i Herslev bør-

nehave.  

Synes det er skønt med forældre der kl. 6.15 om morgenen tager sig tid til at 

drikke en kop kaffe. Eller de forældre der lige bliver et kvarter om eftermid-

dagen.  

Et godt børneliv handler bl.a. om tryghed og sammenhæng, værdier vi væg-

ter højt i Herslev Børnehave.  

Mette Fasterholt  
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Hemmeligheden om Herslev kirke findes i Taulov …  
(fortsat fra forrige nummer) 
 
I marts nr. af Borgerbladet har jeg skrevet lidt om Herslev kirke hvor jeg 
nævnte en skæg historie omkring en lukket stol, som stod (dengang i år 
1622) foran alteret i vores kirke. 
Stolen skulle bruges af kvinder, som bar et barn til dåben. Der er information 
om, at den var lavet af Anders Snedker fra Kolding, men der findes ingen teg-
ninger eller beskrivelser. 
Jeg har søgt på nettet men kunne ikke finde noget brugbart, så jeg ”skrev til 

en ven” på Facebook, og svaret kan I læse her: 

 

 

 

 

 

 
Med venlig hilsen 
Kate Christensen 
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Herslev Børnehus – en del af Fjordbakke distriktet. 

I Fredericia kommune er kommunes daginstitutioner delt op i fire distrikter. 

Herslev Børnehus er med i Fjordbakkedistriktet, der foruden Herslev består 

af Spiren og Lucinahaven i Taulov, Fyrtårnet i Skærbæk og dagplejen. 

En af tankerne bag distriktsopdelingen er bl.a. muligheden for at udnytte 

stordriftsfordele. En stordriftsfordel er f.eks., at vi i forbindelse med ferier 

med lavt fremmøde af børn kan samle de børn, der kommer, i en eller to af 

distriktsinstitutionerne. Det har flere fordele; børnene kan lære hinanden at 

kende på tværs af institutionerne og møde nogle af de børn, de måske sene-

re kommer til at gå i skole med, og vi kan afvikle medarbejdernes ferie i de 

perioder, hvor der ikke er så mange børn. 

Herslev Børnehus er en lille institution, hvilket betyder, at børnene herfra 

oftest samles i en af de andre institutioner i distriktet. De fleste gange bety-

der det, at børn og voksne fra Herslev er i Lucinahaven. Lucinahaven har 

pladsen, og der er mulighed for, at Herslev kan få deres egen stue, eller at vi 

kan gå sammen på tværs af husene. Personalet fra Herslev er med i hele åb-

ningstiden. 

Hverdagen minder rigtig meget om den hverdag, børnene er kendt med i 

Herslev. Vi spiser sammen og laver forskellige aktiviteter sammen, og børne-

ne synes, det er sjovt at være et andet sted med en anden legeplads og an-

det legetøj. Herslev Børnehus har efterhånden været i Lucinahaven flere 

gange. Det er vores oplevelse, at både børn og voksne fra begge institutio-

ner synes, at det er sjovt og rart. Vi kan også mærke, at de er ved at vænne 

sig til at komme i Lucinahaven, og det styrker de sociale bånd på kryds og 

tværs af alle institutionerne. 

Venlig hilsen 

Mette Fasterholt / Herslev Børnehus, Esben Balle Hansen/ Lucinahaven 

og Hanne Roland Nielsen, Distriktsinstitutionsleder i Fjordbakke Distriktet. 
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Industrivej 16 A, 7000 Fredericia Tlf. 75 92 22 
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Nyt fra Herslev skole 

Nu er vi næsten færdige på skolen. Idrætsforeningen har fået to lækre loka-

ler, som flittigt bliver brugt, når de spiller fodbold på banerne. Bedstefar- 

fodboldspillerne får besøg af 11 hold udefra, så de hygger sig under terras-

sen med grillede pølser. Ligeledes har klubhuset været lejet ud til fester og 

konference.  

Gymnastiksalen bliver flittigt brugt til badminton, basketball, Zumba og akti-

viteter med børn samt til børnefødselsdage. 

Så er der et mindre fællesrum, som har plads til ca.  40 personer. Det er ble-

vet brugt til børnefødselsdage, kurser og et sted man kan gå ind og hygge sig 

efter evt. en badmintonkamp eller andet. 

Længere nede ad gangen er der et motionsrum med mange forskellige træ-

ningsredskaber, som kan benyttes efter ens behov. Om vinteren er der også 

yoga i lokalet. 

Det gamle bibliotek og kontorerne havde vi regnet med at leje ud til lager, 

kontorer eller lignende, men vi har fået flere forespørgsler på lejligheder, så 

det satser vi nok på. 

På gangen er der en stor opslagstavle, hvor der er opsat avisudklip samt an-

dre vigtige oplysninger. Opslagstavlen må bruges af alle. 

I de gamle lærerboliger kommer der tre lejligheder, som er godt i gang. De 

to første skulle gerne være indflytningsklar omkring oktober-november. 

Har I nogle forslag/interesser, som gymnastiksalen kan bruges til, er vi me-

get interesserede.  Som I kan læse, er skolen ikke hel død, og I er altid vel-

komne til at komme op at kigge. 

Venlig hilsen 

Ole og Pia Møller 
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Nyt fra forsamlingshuset 

Så er vi snart ved at være klar til at skyde efteråret i gang, men først vil vi 

gerne takke for den store opbakning til vores jubilæumsbankospil i juni. Bå-

de tak til sponsorer og deltagere i bankospillet.  

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. Før-

ste gang er 9. september. 

Vi har i løbet af sommeren fået opdateret vores 

hjemmeside, og det er nu ligeledes blevet nemmere at komme i kontakt 

med os, specielt med hensyn til udlejning. Så allerede nu har vi set en meget 

positiv stigning på udlejninger. 

Her i 2015 runder vores gamle forsamlingshus 125 år. Vi har jo allerede så 

småt fejret dette med et stort flot jubilæumsbankospil. Men festen fort-

sætter! 

Lørdag d. 26. september kl. 18:00 fejrer vi dette med 

en stor fest. 

For kun 150,- kr pr. person sørger vi for lækkert mad 

og god musik. 

Da vi desværre kun har plads til 100 spisende gæster, 

er tilmeldingen efter ”Først til mølle-princippet”. 

Tilmelding senest d. 20. september til Tina på 26 39 51 78 gerne via sms 

Tilmeldingen er bindende, og der betales ved indgangen. 

Yderligere info omkring festen er:  

Deltagere skal være +16 år. Drikkevarer til fornuftige priser. Rygning forbudt 

i Forsamlingshuset. 

Af øvrige planlagte arrangementer kan nævnes: 

21. november: Jule- og Husflidsmarked kl. 10 – 16 – Kom og gør en god 

handel!! 

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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Nyt fra Herslev Rideklub 

Sommerferien er ved at være slut, og alle er oppe i gear 

igen. Det gør sig også gældende på Rideskolen, hvor der er 

sket rigtig meget siden, vi gik på ferie i juni.  

Vi har blandt andet fået ny hest, så vi nu igen kan tilbyde 

undervisning til de voksne ryttere, og så har vi fået ny underviser til vores 

aftenhold om onsdagen. Hun hedder Anne Sofie, har redet siden hun var 6 

år og har selv uddannet hendes hest til de helt høje klasser i dressur. Hun 

har blandt andet redet med ved Hingstekåring i Herning og vundet sølv til 

DM for hold.  

Ud over det har vi også fået nye medlemmer, og det er vi rigtig glade for. 

Både nye og gamle ansigter har fundet vej ud til vores lille klub, og hvor er 

det bare dejligt, at folk vil støtte op om os. 

Vi har faktisk også gjort det nemmere for både medlemmer og ikke medlem-

mer at støtte vores klub. Vi har tilmeldt os KlublivDanmark, en helt ny spon-

sorordning, som mange idrætsklubber allerede nu har meldt sig til, og som vi 

alle kan få rigtig meget ud af på sigt. (det er først skudt i gang her i forsom-

meren 2015). 

Konceptet er simpelt. Alle, der melder deres Dankort til på KlublivDanmarks 

hjemmeside, støtter automatisk op til 3 valgfrie klubber, når de handler i en 

af klublivs medlemsbutikker. Det er butikkerne, der vælger, hvor meget de 

vil give klubberne, når man handler ved dem. Mere simpelt bliver det ikke.  

Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af denne enestående chance for at 

støtte op om klublivet, som er en vigtig ting i mange folks fritid. Alle bidrag 

er med til at gøre en stor forskel for os som klub, da det er den eneste måde, 

vi har mulighed for at skaffe penge til fornyelse i klubben. Så det er bare su-

per lækkert, når nogen hjælper os med sponsorting, fx. fik vi maling til vores 

rytterstue af en forælder, som havde barn med til vores feriesjov-

arrangement i uge 27 og ellers ikke har noget med klubben at gøre. Og hvor 

bliver det bare fint.  

Så støt os og vær med til at gøre en forskel for klublivet i din by. 

I det næste halve år, har vi nogle arrangementer, som alle er velkomne til at 

komme og overvære eller være med til.  
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 Den 5. og 6. september er der D-stævne – udvidet klubstævne, køk-

kenet har lækker mad, der kommer forhåbentlig mange starter og 

der vil være en masse at se på.  

 Den 24. og 25. oktober er der mini-stævne, alle vores egne ryttere 

kan starte og stadig et køkken fuld af godter.  

 Den 13. december er der igen i år Juletræsfest. Vi skal på tur rundt i 

byen for at finde julemanden, der er dans om træ, godteposer og 

luciaoptog. 

Vi håber, at I vil støtte op om vores arrangementer, og vi ser frem til at se 

jer. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen – Herslev Rideklub 

 

Idrætsforeningen 
http://www.herslev-if.dk/ 

Formand:  John Meldgaard Nielsen 28 58 13 17  

Næstformand: Robert Ostaszewski 30 63 61 67  

Kasserer:  Henrik Jørgensen  26 27 72 21  

Sekretær:   Klaus Johansen   
Menigt medlem:  Henry Johansen 
Menigt medlem:  Tony Joensen 
Menigt medlem:  Nicki Glanz 
 
 

Herslev Menighedsråd 
Formand:  Peter Lund,     75560063 – 21640690 
Kasserer:  Asta Fink,     57560240 – 27388127  
Kontaktperson: Mette B. Sørensen  86741932 – 22571488  
Sekretær:  Eva Lorey,     75560131 - 24844898 
Medlem:  Lotte Bangsgaard  60493327  
Kirkeværge:   Peter Glanz,   75560092 – 24606175 
Præst:  Sara Flokiou,    75560166 



44 

Huskeseddel til opslagstavlen  

Næste nummer af  Borgerbladet udkommer i weekenden d. 27. - 
29. november 2015 - Deadline for materiale: 18. november 

September:     

01.09 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde  

03.09 kl. 19.30  Sogneaften med Morten 

Aagaard, Kirkens Korshær:  

  

 

17.09 kl. 19.00 Borgermøde Herslev Forsamlingshus 

20.09  Besøg hos vores venskabsme-

nighed i Flensborg 

 

22.09 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde  

26.09 kl. 14.00 Fugleskydning Herslevgaard 

26.09 kl. 18.00 Forsamlingshusets jubilæums-

fest 

Herslev Forsamlingshus 

29.09 kl. 15.00

-16.30 

Taulov-Herslev-voksenkor be-

gynder sæsonen.  

Taulov sognegård 

Oktober:    

01.10 kl. 19.30 Sogneaften med Erik Jakobsen, 

om Carl Nielsen  

 

 

08.10 kl. 19.30 Koncert med Camilla Button og 

Anne Agerskov. 

Foregår i kirken 

21.10 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde  

November:       

05.11 kl. 19.30 Sogneaften med Sara Flokiou: 

Den danske kirke i Hongkong  

 


