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Formandens klumme
Kære naboer,
Julen nærmer sig og vores sogn bliver mere og mere magisk med lyskæder og julepynt, og det gør det så meget hyggeligere at gå tur i
denne mørke og regnfulde tid. Det varmer også at gå forbi steder,
hvor vi gennem året sammen med gode naboer har været i gang med
projekter. Vi har haft nogle herlige timer med mange naboer og samtidig fået opgraderet alt fra buspladsen, plantet 1000 krokus, malet autoværn, afholdt Sankt Hans og meget mere. Det har været en sand
fornøjelse at kunne møde naboer på denne måde. Så MANGE TAK til
jer alle på vegne af hele bestyrelsen for disse gode timer.
Selvom julen nærmer sig, arbejder vi i bestyrelsen videre med nye
projekter, og vi har nogle rigtig spændende på tegnebrættet til næste
år, som vi glæder os til at gøre mere konkrete og invitere jer alle til at
tage del i. Derudover har vi i sidste måned haft besøg af Kommunens
Vej/Park afdeling, hvor der var en god dialog om forholdene i Herslev.
Bl.a. blev der snakket om rabatterne på adskillige veje i byen, hvor vi
har et ønsket om udbedring eller udvidelse, hvilket er blevet noteret
på en ønskeliste ved dem. Øvrige emner inkluderede muligheden for
opdatering af diverse slidte skilte i byen, en kommende trafiktælling
for at undersøge trafikken gennem byen samt ønsket om en skraldespand ved busstoppestedet. Vej/Park er lige nu ved at undersøge om
de har en krudttønde med askebæger (de samme som i Fredericia),
som vi kan få ud til os. Alt sammen en positiv dialog og vi ser frem til
at høre mere fra dem.
På vegne af Herslev Sogns Borgerforening ønskes I alle en dejlig december og glædelig jul.
De bedste hilsner
Annemette
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Præstens klumme
Du skal bare øve dig lidt mere!
”Mor, skal vi bygge DUPLO”? Min søn, Albus, på 3 år kigger forventningsfuldt på mig. ”Ja, dét lyder hyggeligt”! ”Okay, mor, du skal bygge
en dinosaurus til mig”! … Jeg sender min mand en tanke og priser mig
lykkelig for, at han snart er hjemme, så han kan komme mig til undsætning. Jeg forsøger at snige mig uden om opgaven og siger, at jeg
synes, det lyder svært og tror altså ikke, at jeg kan finde ud af det.
”Jo, mor, du skal bare ØVE dig!”, insisterer han – og jeg kan høre, at
det er mig selv, der har lært ham den sætning. Alle de gange, han har
givet op, når han skulle lære noget nyt og det er mig, der opmuntrende har sagt ”Jo, du kan godt; Du skal bare øve dig…” Nu får jeg lov at
smage mig egen medicin.
Jeg indser, at der ikke er noget at gøre og lægger alle mine bedste
kræfter i at bygge en flot dinosaurus. Efter lang tids koncentration viser jeg den (lidt halv-stolt af resultatet) til Albus: ”Se, Albus, en dino”!
”Nej, mor” … Sagt bestemt, lidt opgivende og samtidigt overbærende.
”Nej, mor”. Bare nej.
Følelsen af fiasko er lige om hjørnet, men så tilføjer han: ”Du skal bare
øve dig lidt mere”.
Lige der mindede han mig om det, jeg selv ynder at sige til konfirmander og andre, der vil høre det: Vi skal ikke være så bange for at fejle.
Lad os i virkeligheden holde op med at kalde det ”at fejle” og i stedet
sige, at vi øver os! Nogle gange vil det, vi øver os på, lykkes – og andre
gange ikke. Der har vi brug for nogen i vores liv, der overbærende,
bestemt, kærligt og opmuntrende siger: Du kan godt, du skal bare øve
dig.
Det er ikke sikkert, at øvelse gør mester i hvert eneste tilfælde – f.eks.
tror jeg aldrig, at mine dino-bygger-egenskaber bliver helt gode –,
men det er også okay. Vi kan ikke alle sammen være lige gode til alting. Men det er af afgørende betydning, at vi får fjernet følelsen af at
fejle, hvis vi skal kunne lære nyt og hvis vi skal finde ud af, hvad vi er
gode til og hvad, vi synes, er sjovt. Så lad os holde op med at fejle – og
begynde at øve os!
/Sara Flokiou
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Gudstjenester i Herslev Kirke

December
01.12

kl.
10.00

Børnegudstjeneste v. Sara
Flokiou

08.12

kl.
10.00

Højmesse v. Sara Flokiou

15.12

kl.
10.00

Højmesse v. Sara Flokiou

22.12

kl.
09.00

Gudstjeneste v. Finn Rønnow

24.12

kl.
15.00

Gudstjeneste v. Sara Flokiou Juleaften

25.12

kl.
10.00

Højmesse v. Sara Flokiou

Juledag

26.12

kl.
10.00

Højmesse v. Sara Flokiou

Anden juledag

29.12

Ingen gudstjeneste
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Efterfølgende juice
og boller

Januar
01.01

kl.
16.00

Nytårsgudstjeneste v. Sara
Flokiou

05.01

kl.
10.00

Højmesse v. Sara Flokiou

12.01

kl.
10.00

Højmesse v. Sara Flokiou

19.01

kl.
10.00

Højmesse v. Sara Flokiou

26.01

kl.
09.00

Gudstjeneste v. Bente Hjul
Johannessen

02.02

kl.
16.00

Kyndelmisse v. Sara Flokiou

09.02

kl.
10.00

Gudstjeneste v. Finn Rønnow

16.02

kl.
10.00

Højmesse v. Sara Flokiou

23.02

kl.
10.00

Højmesse v. Sara Flokiou

Efterfølgende bobler
og kransekage

Februar
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Efterfølgende kirkekaffe

Arrangementer i Herslev Kirke
December

12.12

kl.
19.30

Julekoncert med indslag fra
Efterfølgende glögg
Herslev-Taulov voksenkor,
og æbleskiver i forJulie Husballe Hansen, Eli
samlingshuset
Pagh og med fællessang.

13.12

Kl.
10.00

Julegudstjeneste for Børnehuset, børn 0-6 år, forældre
og bedsteforældre

kl.
19.30

Filmaften i konfirmandstuen Herslev Bygade 8

kl.
19.30

Sogneaften: Hugo Mortensen, fhv. PET-politimand:
”Hvordan man kommer
Konfirmandstuen,
gennem livet på trods af
usportslig kropsbygning,
Herslev Bygade 8
manglende kvindetække og
stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer”.

Januar
09.01

Februar

06.02
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Uddybende information:
Børnegudstjeneste 1. dec. 2019 kl.
10.00:
Vi indleder årets hyggeligste måned
med en gudstjeneste for de mindste.
Børnehuset har hjulpet med at julepynte kirken – og børnegudstjenesten er en
oplagt mulighed for at se deres kreationer. Gudstjenesten er tiltænkt børn fra
0-6 år, men ældre søskende, forældre
og bedsteforældre er selvfølgelig også
velkomne.
Vi sidder på tæpper i koret og der vil
både være sang, leg og fortælling. Efter
gudstjenesten er der juice, boller og
kaffe.
Julekoncert 12. dec. 2019 kl. 19.30:
Igen i år vil Herslev- Taulov voksenkor optræde med de sange, de har
øvet i efteråret. Der vil desuden være musikalske indslag fra vores organist, Eli Pagh, og kirkesanger, Julie Husballe. Efter koncerten er der
glögg, æbleskiver og kaffe i forsamlingshuset.
Julegudstjeneste for børn 13. dec. 2019 kl. 10.00:
Børnehuset besøger kirken til
en kort gudstjeneste, hvor vi
skal synge nogle af julens salmer og desuden høre juleevangeliet. Forældre, der går
hjemme med deres børn og
bedsteforældre, der har mulighed for at deltage med deres børnebørn er mere end
velkomne!
9

Nytårsgudstjeneste 1. jan. 2020 kl. 16.00:
Vi tager hul på det nye år med en nytårsgudstjeneste. Kom og ønsk
din med-Herslevborger godt nytår! Efter gudstjenesten er der bobler
og kransekage.
Filmaften i konfirmandstuen 9. jan. 2020 kl. 19.30:
Traditionen tro indleder vi årets sogneaftener med en filmaften. Der
vil blive givet en kort introduktion og efter filmen er der mulighed for
at diskutere den med de øvrige deltagere. Der serveres filmsnacks undervejs J
Filmtitlen offentliggøres senere i tavlen ved forsamlingshuset og på
”Herslevborger” (Facebook).
Kyndelmissegudstjeneste 2. feb. 2020 kl. 16.00:
Kyndelmisse falder i år på en søndag. Dagen markerer, at halvdelen af
vinteren er gået og at vi nu går mod lysere tider, hvorfor kyndelmisse
markeres med en lys-gudstjeneste.
Sogneaften d. 6. feb 2020 kl. 19.30:
Hugo Mortensen, fhv. PET-politimand: ”Hvordan man kommer gennem livet på trods af usportslig kropsbygning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer”.
Det gælder som altid for kirkens arrangementer, gudstjenester og
koncerter, at de er gratis, alle er velkomne til at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.
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Siden sidst fra menighedsrådet
Første sogneaften efter sommeren var torsdag d. 5 september, hvor
titlen var ”Drømmen om Amerika”. Foredragsholderen hed Hans
Nørkjær Frank, som er valgmenighedspræst i Lemvig, og for øvrigt studiekammerat med Sara Flokiou.
Hans er vokset op med en far, der altid har været betaget af folkevandringen til USA. Ikke mindst efter et studieophold derovre. Far og søn
har været på ture sammen derover. Hans har fået interessen i arv,
ifølge ham selv.
Hans fortalte os om de mange bevæggrunde til udvandringen – indvandringen, om man vil – til USA. Både historiske, kulturelle og almen
menneskelige. F.eks frihed til religion og mulighed for at erhverve sig
noget jord gratis. Der skulle virkelig knokles for at gøre den brugbar til
dyrkning, som var et krav. Befolkningen i Europa eksploderede og der
var høj børnedødelighed, så der er ikke så meget at sige til, at mange
blev grebet af eventyrlysten og mulighedernes land. I begyndelsen er
der meget små kår og dårlige boligforhold, men langsomt blev boligerne bedre. Pionererne begyndte også at organisere sig, og der opstod kirker og skoler i danske kolonierne.
Søndag d.11 september var kirkens ansatte og menighedsrådet (alle
med ægtefæller) inviteret på studietur. Efter en let frokost kørte vi til
De Japanske Haver i Broby på Fyn. Bestemt et besøg værd. Sikke et
arbejde ægteparret, der ejer stedet, har lagt i det. Vi fik hele historien
om ideen og grundlæggelsen af den store have, der er inddelt i forskellige haver på helt japansk vis. Efter en kop kaffe gik turen til Horne
rundkirke og mausoleum. En imponerende kirke, som vi brugte lang
tid på at studere. Vi fik heldigvis også rundvisning og fortælling om
stedet/områdets historie. En meget stor kirke og stor kirkegård. Der
11

er lavet en labyrint ude på kirkegården og den blev selvfølgelig prøvet.
I det ene hjørne så vi også mausoleumet, som er en af de ting, der gør
kirken speciel og et godt udflugtsmål.
Vi sluttede af med dejlig aftensmad inden hjemkomsten til Herslev.
Oktobers sogneaften torsdag d. 3 oktober handlede om Johnny Cash.
Karsten Holm fra Stjær fortalte og underholdt med sit ”one man
band”.
En underholdende aften som flere efterfølgende har talt meget om.
Sågar ytret ønske om en lignende sogneaften en gang om året. Der
blev gynget og nynnet med. Karsten underholdt med mange sange,
men også med historien om Johnnys Cash' liv.
Efter pausen fik vi gode eksempler på de andre kunstnere, som Karsten tager rundt og underholder med. Blandt andet Elvis Presley, Cliff
Richardt og Otto Brandenburg, som han kaldte den danske Elvis.
Allerhelgensaftens gudstjeneste søndag d.3 november med
deltagelse af Herslev-Taulov
voksenkor under ledelse af
Dorthe Gade og sang af Julie
Husballe Hansen med cello
(Laura) og orgel (Eli Pagh) ledsagelse.
En fin gudstjeneste med mulighed for at mindes nogen, der ikke er
mere. Sara Flokiou leverede en meget nærværende og letforståelig
prædiken, som satte sig lige i hjertet. Dejlig sang af kor og solist samt
orgel og cello under fælles salmer.
12

Torsdag d.7 november var der sogneaften med etik og filosofi på programmet. Jakob Birkler, tidligere formand for Etisk råd, havde sagt ja
tak til en aften med titlen: ”Menneskesyn til eftersyn”.
Hvordan er det, vi ser på andre mennesker, hvis de kommer med en
usædvanlig udmelding. Ser vi dem reelt, hører hvad det er, de siger og
ønsker, eller farver vi det med vores egne fordomme og holdninger. Vi
vurderer ud fra de værdier
/værdisæt vi har med os fra vores opvækst/liv. Generelt vil vi gerne
være åbne og imødekommende overfor andre, men Jakob talte meget
om, at det afhænger af hvad vi ser med. Hvad vi har blik for. Det er
her eftersynet kom ind. Hvordan forholder vi os til andre/hvordan ser
vi dem?
Vi kom ret vidt omkring, og der var en god dynamik mellem Jakob og
tilhørerne. Holdninger og teorier blev luftet, vendt og drejet, det gav
pludselig blik for andre måder at forstå noget på. En aften med mening og dejlige input.
Torsdag d.12 december er det tid til årets julekoncert. Igen i år er det
vores lokale Herslev-Taulov voksenkor, der kommer og skaber god
stemning. Jeg kender i skrivende stund ikke hele programmet, så der
er sikkert mere spændende i ærmet. Kom og vær med.

Tak for i år og god jul.
//Mette Sørensen
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Hvem er Line Svennesen?
Født den 4. juli 1987.
Har boet i Follerup : i 5 år.
Arbejde: Er uddannet dyrlæge og arbejder i dag som forsker i yverbetændelse
hos malkekøer. Er ansat ved Københavns
Universitet, men arbejder hjemmefra.
De 10 NÆRGÅENDE:
Det første jeg kan huske i livet er …… “glimt fra en hverdag med
køer og landbrug”
Da jeg var lille, ville jeg gerne være….. ”landmand”
Jeg var allermest lykkelig dengang……..“vi blev en familie på 4”
Mit livs største vendepunkt var..... “at blive mor, som gav mig mening med livet”
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “være sammen med familien og have lidt praktiske gøremål. Vi er ikke så gode til at holde
fri !”
Man ved, man har en rigtig ven når…..“det ikke betyder så meget
at man ikke ses så ofte”
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at være opmærksom på andre”
Det jeg sætter størst pris på, i Follerup, er……“ vores gode naboer”
14

Når jeg bliver gammel vil jeg… “spise flødeskumskager og tale dagligt med min studieveninde. Da vi læste til eksamen, og syntes det
var hårdt, lavede vi denne aftale som vi kunne se frem til!”
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “fortælle min familie hvor meget jeg elsker dem”
Tak til Line.
Karen Gallagher-Hansen.
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Nyt fra Herslev Rideklub
Året lakker mod enden og vi glæder os allerede til et
ligeså fantastisk 2020. Vi har haft mange gode aktiviteter i løbet af året, blandt andet stævner, partaktiviteter, sommer sjov, udflugter og meget andet. Arrangementerne har været velbesøgt og vi er
glade for den opbakning, der har været fra byens borgere.
Når nu året er ved at nå til ende, så nærmer vi os også den søde juletid og
traditionen tro, så er der juletræsfest i Herslev Rideklub for hele byen og
omegn.
Dette finder sted søndag den 15. december kl. 14.00
Der vil igen i år være optog gennem byen, hvor vi skal se om vi kan finde
julemanden et sted. Efterfølgende vil der være gratis trækture, dans om
juletræet og uddeling af godteposer.
Der sælges gløgg, æbleskiver og andre lækkerier i køkkenet. 
Se hele programmet her under eller på plakaten ved forsamlingshuset. 
Godteposer bestilles ved Marlene på 3086 5404 hvor navnene på børnene
skrives. Betalingen er enten via mobilepay eller kontant.
Husk at bestille godteposer inden fredag den 13. december.
Den 27. januar 2020 kl. 13.00 afholdes den årlige generalforsamling i klubben. På generalforsamlingen vælges der nye medlemmer til bestyrelsen
og diverse udvalg, der fortælles beretninger, og kåringer af både årets ven
og klubmestrene finder sted. Så alle klubbens medlemmer og andre interesserede er mere end velkomne til at deltage og sætte deres præg på
klubben. Alle medlemmer over 14 år, kan stemme til generalforsamlingen.
Der skal i år vælges en ny kasserer til klubben, da vores nuværende stopper. En kassererpost er altid svær at besætte, da der er mange administrative opgaver i den og det kan være svært at overskue med fuldtidsjob,
børn og fritid.
Vi tænker derfor, at hvis der skulle sidde en et sted i byen, som måske ikke
har den store hesteviden, men rigtig gerne vil hjælpe, så er vores dør
åben.
Det kan være du har en baggrund som bogfører eller regnskabsassistent,
du kan også bare have flair for tal og tænke at det vil jeg gerne hjælpe
med. Hvis det er tilfældet, så hold dig endelig ikke tilbage. 
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Juletræsfesten:
14.00 Vi mødes i ridehallen og gør klar til gå
14.15 Vi går tur rundt i byen og finder julemanden
15.00 Trækture i ridehallen ca. 20-30 min.
15.30 Dans om juletræet
15.50 Julemanden deler godteposer ud
Alt her er ca. tider og det kan rykke sig lidt den ene eller anden vej. 
Er du interesseret i at, følge med i hvad der sker på rideskolen, kan du
følge os på vores facebookside. Der bliver kommende aktiviteter lagt
op, billeder fra diverse og meget andet. Find os på Facebook og like
os. 
Med dette vil jeg sige tak for et dejligt år og ønske alle
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL, SAMT ET FANTASTISK NYTÅR.
På bestyrelsens vegne
Marlene Sørensen
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Siden sidst fra Herslev Børnehave
Mette, vores leder, har besluttet at opsige sin stilling i børnehaven, hvilket
både børnene men især også personalet er meget kede af. Vi har været
utrolig glade for Mette og alle de tiltag, vi har fået sat i vandet, imens hun
har været her.
Frem til 1. Juni 2020 bliver Lone Mønster konstitueret leder. Samtidigt med
at hun skal være leder i Herslev, så er hun også leder i Spiren i Taulov. I dagligdagen vil det ikke have den store betydning for børnehaven, og vi glæder
os til at få et godt samarbejde med hende.
Vi er begyndt at komme over i gymnastiksalen igen. Her får store som små
lov til at udfolde deres motoriske evner.
For at vi også kan styrke vores samarbejde med de andre institutioner i området, så har vi lavet et samarbejde med Storegruppen i Lucinahaven om, at
de kan komme med i hallen, når vores børnehavebørn er derovre hver anden tirsdag. Dette er også med til at udvikle vores børns sociale kompetencer samtidig med, at de lærer nogle af de børn, som de skal gå i skole med,
når den tid kommer.
I øjeblikket er vi så småt ved at gøre klar til julen. Mandag d. 25. November
har vi inviteret bedsteforældre til at komme og bage småkager med os om
formiddagen samtidig med at vi klipper lidt julepynt, som skal pynte i institutionen.
Vi er lidt i træning med at dekorere julepynten, da vi har haft besøg af Sara,
vores præst, hvor der blev klippet og limet julepynt, som skal bruges i kirken
her i december måned. Vi glæder os til at komme op til julegudstjenesten
fredag d. 13. December, så vi kan se hvor pænt kirken er blevet pyntet. Her
er alle jo meget velkomne til at komme og være med. Gudstjenesten starter
kl. 10.00

Vi ønske alle i Herslev en god jul og lykkebringende nytår
19
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Kom med på vores Facebook-gruppe
Herslev Borgerforening har oprettet gruppen Herslevborger på Facebook.
Vi er pt. 572 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.

21
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Nytårshilsen fra Herslev Forsamlingshus
Kære borgere i Herslev og omegn
Året lakker mod enden og sidste bankospil i 2019 nærmer sig med hastige skridt. Bankoudvalget vil gerne takke jer alle for den store opbakning og ikke mindst den medlemsfremgang der har været. Det er
dejligt at se så mange af jer uge efter uge, og ikke mindst de nye spillere, der dukker op jævnt fordelt over sæsonen. Til de af jer der endnu ikke har prøvet kræfter med bankospillet kan vi oplyse at dørene
åbner kl. 17:45 og spillet starter kl. 18:45. Alle er velkomne, unge som
gamle. Vi glæder os til mange hyggelige bankostunder i år 2020 – på
gensyn!
Der skal ligeledes lyde en stor tak for opbakningen i forbindelse med
efterårsfesten d. 28 september og jule- og husflidsmarked d. 23. november, det er dejligt at så mange af byens borgere bakker op om forsamlingshusets arrangementer.
Bestyrelsen for Herslev Forsamlingshus
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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Der er desværre ikke
noget nyt
fra Idrætsforening
denne gang
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Nyt fra marken af Hans Christian Mortensen
Til min fødselsdag i 2018 fik jeg valget mellem to fødselsdagsgaver,
hvor jeg valgte en metaldetektor.
Så når tiden er der, er jeg i marken med metaldetektoren. Der er rigtig
mange nitter, plovskær, harvespidser, øldåser samt søm og skruer.
Der har dog også været nogle mere interessante objekter i jorden.
Projektil og rundkugle på billedet er fra et forladergevær. Diameter 16
mm. Til højre er der nogle knapper fra 1700-1800 tallet. Nederst på
billedet er der mønter, den halve er af sølv fra middelalderen. Den
midterste er også af sølv en paryk skilling med motiv af Frederik d. 4.
Årstal ca. 1710. Den store mønt er en 1 skilling fra 1711.
Men man skal huske, at man skal have tilladelse fra ejer og forpagter,
før man går med metaldetektor på marker.
Forsættelse følger i næste borgerblad
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Tid til reparation af rensdyr
Et hoved er faldet af, et par løse ben og et knækket gevir. Med en
skruemaskine og en håndfuld skruer, kan rensdyrene dog klare en jul
mere. Men det bliver sidste jul der er rensdyr, da dyrene er lavet af
ammetræ (kirsebær) og er begyndt at rådne.
På spørgsmålet om, hvor jeg fik ideen fra er svaret: der var nogle, der
havde pyntet byskiltene så pænt med gran, jeg fik dernæst ideen med
et par rensdyr, der skulle spise pynten. Så op til byskiltet med en tommestok for at måle højden på skiltet, hjem i brændestakken for finde
noget brænde i passende størrelse, ind på værkstedet, frem med motorsav og skruemaskine og efter et par timers arbejde stod der et par
færdige rensdyr. Rensdyrene skulle derefter transporteres op til byskiltet, men helst uden at nogen så, hvem der havde placeret dyrene.
Dyrene kom derfor på en trailer og kursen var sat mod Herslev. Da jeg
kom op til byskiltet, kørte der dog en bil fra Fredericia, og jeg måtte
køre forbi skiltet og en tur rundt i Herslev. På vej mod Gammelby Møllevej igen var der denne gang ingen trafik, så dyrene blev sat af ved
byskiltet.
Det var rigtigt morsomt
at følge gætterierne på
Facebook, og det varede
længe før der var nogen
der fandt ‘’ synderen’’. Et
lille men, det lille kid/lam
er løbet væk her i sommers jeg kan ikke finde
det. Det er nok ude på
nye eventyr.
Hans Chr. Mortensen
Gammelby Møllevej
28

Fejlmelding af skader på kommunens hjemmeside
Det er tit, at man støder på et hul
i vejen, eller en gadelampe, der
ikke virker.
Der er en let måde at indberette
manglerne til kommunen. Man
går ind på siden: http://
www.fredericia.dk/borger/trafikveje-parker/Sider/Default.aspx
Der kan man vælge, hvad man vil
indberette. Vi kan opfordre til, at
man lige tager et screen dump af
kvitteringen, således at vi har
historikken, hvis der mod forventning ikke bliver reageret på henvendelsen.
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HJERTESTARTERE i HERSLEV!!

Vi har 2 hjertestartere i Herslev.
Den ene er på rideskolen: Gå op ad indgangen og ind ad døren til
venstre lige før porten til ridehallen (sadelrummet). Der er skilte.
Den anden er på skolen: Ved bommen tager man første dør på venstre hånd. Her er også skilte.
BEMÆRK: Der er åbent døgnet rundt begge steder.
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Smidstrup-Skærup Skole
Smidstrup-Skærup Skole er en skole med cirka 330 elever og går fra 0.
klasse til 9. klasse. Vi er placeret i et aktivt lokalsamfund.
Vi har inddelt skolen i fem faser. Hver fase er inddelt i planeter.
I fase 1 har vi aldersblandede planeter fra 0.-2. klasse. Fase 2 er aldersblandede planeter fra 3.-4. klasse, fase 3 er aldersblandede planeter fra 5.-6. klasse, fase 4 er aldersblandede planeter fra 7.-8. klasse
og fase 5 er 9. årgang.
Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer, og vi har et stort fokus på at
lave nogle gode overgange, når der skal ske et planetskift. Fire gange
om året har vi anderledes dage, hvor alle skolens elever er sammen
på kryds og tværs af alder og køn.

Smidstrup- Skærup Skole er en PALS-skole. PALS er en forkortelse for
positiv adfærd i læring og samspil. PALS er - som navnet signalerer en måde til at fremelske den positive adfærd og forebygge adfærdsproblemer i skolen. PALS involverer alle elever og alle ansatte. PALS
handler om at lære eleverne nogle få forventninger, som er vigtige for
at få hverdagen til at fungere så godt som muligt. Derfor skal alle elever undervises i forventet adfærd og sociale færdigheder. Vi har som
skole tre overordnede værdier, som er blevet til med udgangspunkt i
arbejdet med PALS. Det er værdierne: Vis ansvar, Vis respekt og Vis
omsorg. Herudover er vi en del af Vejle Kommunes kompetencecenter
i forhold til ordblindhed, hvor vi
har specialiseret os i Ordblindepatruljer.
Med venlig hilsen

Dorte Petterson
Skoleleder
Smidstrup-Skærup Skole
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Fjordbakkeskolen Taulov
Allerede nu er det tiden til at indskrive børn, der fylder 6 år i 2020 til næste skoleår. På Fjordbakkeskolen er vi klar til at modtage jeres børn – også over de næste år, for vi er jo jeres lokale distriktsskole.
Ledelsen på Fjordbakkeskolen og især i den Taulovafdeling, hvor jeres
børn naturligt hører til, har det seneste år været igennem en stor udskiftning. I december tiltrådte jeg som distriktsskoleleder, og i foråret kom
der ny afdelingsledere til i form af Line Skovsen (indskoling) og Mette
Kruse (mellemtrin og udskoling).
Sammen med de øvrige ledere i Taulov og Skærbæk og vores dygtige
medarbejdere har vi sat gang i en større udvikling af skolen under mottoet ” at gøre en god skole endnu bedre”.
Vi er ikke verdensmestre endnu, men både elever, forældre og medarbejdere har givet udtryk for, at de kan mærke en positiv udvikling. Men
hvad er det så, vi tilbyder?
Ja, ud over en god solid skolegang med tradition for fine faglige resultater, har skolen over de seneste år haft fokus på og udviklet:

Udviklingen af den professionelle skole blandt andet med et højt
informationsniveau til forældre – både i klasserne og via månedlige
nyhedsbreve for forældre.

Styrket fokus på, at alle vores elever skal lære endnu mere og dermed skabe udfordringer og læring for både elever, der har det
svært og elever, der har brug for at blive mere udfordret

Mere trivsel i skoledagen blandt andet gennem trivselsarbejde i
klasserne, ekstra pædagoger i frikvarterer og styrket indsats for
trivsel hos alle

Skærpede ordensregler med indsats over for dårligt sprog og en
mobilpolitik, der giver plads til en mobilfri skoletid fra 0.-6. årgang

Sund skole, der sætter rammer for usund kost i skoletiden og en
sund madordning med skolemad lavet af gode råvarer

…og så er der gratis bustransport for vores Herslevelever, så skolevejen til Taulov er sikker.
34

Vi møder gerne op i Herslev og fortæller mere om vores skole og vores værdier og indsatser, ligesom forældre er velkomne til at aflægge
skolen et besøg.
I kan få et indtryk af vores mange spændende aktiviteter ved at følge
os på Facebook:
Fjordbakkedistriktet – skole, børnehave, vuggestue og dagpleje

Elever og lærere i fælles fodboldkamp

Med venlig hilsen
Jens Bay
Distriktsskoleleder
Fjordbakkeskolen
jens.b.madsen@fredericia.dk
22 21 10 58
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Hvem er Lars Goth?
Født den 22 januar 1945, i Vejle.
Har boet i Herslev i 14 år.
Arbejde: Har arbejdet med marketing i 30
år inden for akustik og støjdæmpning .
Rejst og udført projekter i hele Europa.
De 10 NÆRGÅENDE:
Det første jeg kan huske i livet er ……“ at jeg kom ned hos min onkel
på ferie, hvor de havde heste, køer, grise og høns. Min bedstemor
boede på 1. sal og serverede altid æbleskiver og kakao. Jeg kan også
huske at mælken blev afhentet af kusken fra mejeriet tidlig om morgenen, og deres kæmpe urtehave med verdens bedste jordbær”
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“noget med salg at gøre. Mit
første job var en læreplads som farvehandler”
Jeg har været allermest lykkelig i senere tid…….“da vi fik Molli, vores
lille hund. Hun giver os så megen glæde hver dag”
Mit livs største vendepunkt var..... “ da jeg mødte min nuværende
kone”
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. en tur til Vesterhavet, jeg
elsker den barske natur”
Man ved, man har en rigtig ven når…..“han kan være der for en uanset hvad der er sket”
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at kommunikere med andre mennesker”
38

“Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“ at det er på landet,
hvor vi bor lige ud til mark / kirke, men stadigvæk med kort afstand til
byen ”
Når jeg bliver gammel vil jeg… “håbe at jeg stadigvæk kan nyde den
frihed vi har, til at gøre lige det vi har lyst til”
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “ være taknemmelig for alt det
jeg har oplevet, og det gode liv jeg har haft”
Tak til Lars.
Karen Gallagher-Hansen.
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Juleservice fra Borgerforeningen: Opskrift på Luksus Risalamande
190g grødris
2dl vand
1l biodynamisk mælk fra Naturmælk eller lignende.
3 stænger vanilje
¼ fløde
Hakkede blancherede mandler
Kog vandet og tilsæt risene, lad det koge under omrøring i 2 min. Derefter tilsætter
du mælk og vanilje og koger det ind til en dejlig tyk grød og lad den køle af.
Pisk fløden stiv og rør grøden løs, bland derefter de to sammen til du har den konsistens du ønsker og tilføj dine blancherede mandler, hvor mange afhænger af en
selv.
Til en god risalamande hører ikke en men to dejlige saucer. Den ene er ikke en
sauce men det er en hemmelighed .
Den klassiske:
100 g syltede kirsebær
2 spsk. sukker
2 stænger vanilje
3 stænger kanel
2 dl portvin
2 dl kirsebærvin
2 spsk .maizena

Den alternative:
250 g. sukker
8 dl. vand
5 dl. piskefløde

Kirsebærsauce:
Lav sukker om til karamel, tilføj vanilje, kanel og de to vine. Lad det koge ind, hvor
meget afhænger af om der er børn til stede. Hvis du ønsker lidt smag fra alkoholen
skal den ikke koge for meget. Rør maizena op med vand og jævn din sauce.
Alternativ karamelsauce:
Lav sukker om til karamel og tilsæt vand, pas på dig selv da det kan sprøjte. Lad det
køle helt af og vend det i pisket fløde.
Tip:
Hvis du slet ikke er til kirsebær eller karamelsauce så kan du i stedet bruge chokoladeknapper direkte. Det smager fantastisk uanset om du så bruger mørk eller lys
chokolade.
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Efterårsbillede fra Pia Møller
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Bestyrelsen Herslev Idrætsforening
www.hif-herslev.dk

Lars
Thorbjørk 30 24 31 85 formand
Torben Hald
28 78 27 10 næstformand
Kim
Østergaard 27 47 46 08 kasserer
Carsten Hansen
40 71 92 33 kontakt oldboys
Christian Thorbjørk 27 14 31 85 kontakt seniorer
Bjarne Vindeløv
27 79 68 89 kontakt sponsorer
Henry Johansen
bestyrelsesmedlem
………………………………
Katarine Germansen 42 98 42 18 klubhusansvarlig

Herslev Menighedsråd
Formand:
Kasserer og
næstformand:
Kontaktperson:
Sekretær:
Medlem:

Peter Lund,

75560063

Asta Fink,
Mette B. Sørensen ,
Eva Lorey,
Tina Davidsen,

27388127
22571488
24844898
26395178

21640690

Tilflyttere til Herslev (siden sidste blad)
Siden sidste blad har vi igen fået nye naboer i sognet:
- Lucas og Monika er sammen med deres datter Emilie flyttet ind på Herslev
Kirkevej 42B
- Derudover er der også kommet naboer på Højrupvej 144
Ps. Husk gerne at give en Borgerforeningen besked hvis I får en ny nabo,
genbo eller hører om nogen der er flyttet til sognet.
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Huskeseddel til opslagstavlen
DECEMBER
01.12

Kl.
10:00

Børnegudstjeneste v. Sara
Flokiou (efterfølgende boller
og juice)

Herslev Kirke

12.12

Kl.
19:30

Julekoncert

Herslev Kirke

13.12

Kl.
10:00

Julegudstjeneste for Børnehuset, børn 0-6 år, forældre og
bedsteforældre

Herslev Kirke

15.12

Kl.
14:00

Juletræsfest

Herslev Rideklub

JANUAR
01.01

Kl.
16:00

Nytårsgudstjeneste v. Sara
Flokiou (Efterfølgende bobler
og kransekage)

Herslev Kirke

09.01

Kl.
19:30

Filmaften i konfirmandstuen

Herslev Bygade 8

Kl.
19:00
Kl.
13:00

Generalforsamling Herslev
Forsamlingshus
Generalforsamling Herslev
Rideklub

Herslev Forsamlingshus

20.01
26.01

Herslev Rideklub

FEBRUAR
Efterfølgende kirkekaffe

02.02

Kl.
15:00

06.02

Kl.
Sogneaften: Hugo Mortensen, Konfirmandstuen,
Herslev Bygade 8
19:30
fhv. PET-politimand

Kyndelmisse v. Sara Flokiou

Næste nr. af Borgerbladet udkommer i weekenden 28/3-29/3 2020
Deadline for materiale: ons d. 18. marts 2020
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