
 

 

Hvad kan Herslev tilbyde? 

Herslev er en hyggelig landsby med cirka 350 indbyggere beliggende cirka 11 km vest for Fredericia, 17 km 

syd for Vejle og 18 km nord for Kolding. Der er således tale om en central beliggenhed i Trekantområdet, og 

der er busforbindelser til Fredericia samt skolebusser til Taulov og Smidstrup. Byen ligger desuden i 

naturskønne omgivelser med mulighed for et utal af uforstyrrede løbe- cykle- og vandreruter.  

 

Mølleåvej er et af de mange steder i Herslev, hvor man kan nyde smuk natur 

Kirken byder ud over gudstjenester også på en lang række andre aktiviteter så som kirkekoncerter og 

sogneaftner med aktuelle foredragsholdere. 

 

Herslevs ældste bygning er kirken, som er en granitstenskirke fra 1200-tallet 

Indbyggerne i Herslev er foretagsomme, imødekommende og hjælpsomme. Der er derfor meget arbejde, 

der bliver varetaget på frivillig basis. Den tidligere skole i byen er blevet opkøbt af borgere fra sognet. Den 

stilles til rådighed for den integrerede daginstitution og Idrætsforeningen samt andre aktiviteter som f.eks. 



 

 

Zumba og Yoga. Idrætsforeningen arrangerer ud over fodbold, gymnastik og badminton også årligt en 

sommerfest, sankthansbål, julefest og et halvmaraton. 

 

Idrætsforeningens sankthansbål er altid et stort tilløbsstykke 

 

Tidligere skole, der nu huser integreret institution, idrætsforening samt motionsrum etc. 

Borgerforeningen udgiver et borgerblad, varetager kontakten til kommunen og laver forskellige 

arrangementer som f.eks. fælles affaldsindsamling og fugleskydning. Skal man holde fest, er der mulighed 

for at leje det lokale forsamlingshus. Derudover ligger der en rideskole samt et udsalg af friske grøntsager i 

Herslev. 



 

 

 

Herslev Ridecenter 

Hvad kunne blive bedre? 

Noget af det, der skæmmer den ellers så velholdte landsby, er den forfaldne Knudsens Gård. Der bør findes 

en løsning, så denne kan blive brækket ned, og arealet kan udnyttes mere hensigtsmæssigt – f.eks. til 

centralt beliggende byggegrunde. 

 

Naturen er ved at tage den tidligere så stolte Knudsens gård tilbage 

Det ville også være en fordel, hvis der blev åbnet op for udstykning af byggegrunde i periferien af byen, 

hvor der kunne være mulighed for udsigt til naturskønne omgivelser samt lidt mere plads end en standard 

parcelhusgrund.  

Byen mangler desuden en offentlig legeplads med borde og bænke, hvor folk kan mødes og f.eks. grille om 

sommeren. En mulig beliggenhed er det fredede areal mellem Ryttervænget og Gårdvænget, som 

kommunen uden omkostninger kunne stille til rådighed. Det ville således være muligt f.eks. at opføre en 

sponsoreret legeplads. 

 



 

 

 

Areal mellem Ryttervænget og Gårdvænget kunne danne rammerne om et rekreativt område 

Busforbindelserne er blevet beskåret om aftenen, hvilket er et problem for ældre borgere, som ikke har bil. 

Man kunne indføre en tele-taxaordning for at forbedre vilkårene. Endvidere er der problemer med, at nogle 

børn skal vente længe på skolebussen til Taulov, da denne ikke er synkroniseret med skoleskemaerne. 

 


