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Formandens klumme 

 

Kære naboer,  
 
Da Stefan og jeg for knap 2 år siden ledte efter et hus, faldt vi hurtigt 
for det mørkebrune træhus på Ryttervænget.  
 
Vi havde søgt efter et unikt hjem, i et mindre lokalsamfund, hvor vi 
som i vores helt unge dage kunne blive en del af  foreningslivet igen. 
Derfor er jeg rigtig glad for nu, at være blevet valgt som formand for 
Herslev Sogns Borgerforening.  
 
Udover at være formand for Borgerforeningen er jeg uddannet i, og 
har de seneste år også arbejdet med, forandringsledelse- og projek-
ter.  
 
Når tiden så er til at slappe af, så nyder jeg at gå ture i lokalområdet, 
læse bøger og arbejde i haven med vores frugt og grønt. Så det er vir-
kelig skønt, at vi nu kan se frem til mere sol og varme igen.   
 
Hvis I har nogle spørgsmål eller forespørgsler til Borgerforeningen, så 
må I endelige sige til (eller et tip til en god gårute ☺ ).  
 
Jeg glæder mig til at møde endnu flere af jer på vores gåture og til ar-
rangementer i sognet.  
 
De bedste forårshilsner 
Annemette Hye 
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Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstje-

nester på tlf. 75 50 34 11. 

 

Gudstjenester i Herslev Kirke 

7.4. Kl. 10 Højmesse 

Ved Sara Flokiou 

Kirke 
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Konfirmationer i  
Herslev Kirke 
 
 
 
Følgende forventes konfirmeret i Herslev Stor Bededag, 17. maj 2019 
Josefine Karen F. H. Poulsen, Palmskovvej 31, Tolstrup 
Julie B. Leonhardt, Skærbækvej 83, Skærbæk 
Natalie Mia Sørensen, Gl. Ribevej 81, Herslev 
Emil K. Sørensen, Palmskovvej 38, Tolstrup 
Julian Kurt S. Jakobsen, Digevænget 8, Herslev 
Lucas Lambertsen, Gårdvænget 15, Herslev 
Mads Peter L. Dalsgaard, Herslevvej 40, Herslev 
Mads Skov, Herslev Bygade 28, Herslev 
Malthe Jon C. Gertz, Herslev Bygade 10, Herslev 
Magnus M. Nielsen, Tårupvej 23, Tårup 

 

 

Bibelvandring i Fredericia 
Fredag den 14. juni kl. 15 arrangerer Bibelselskabets Stiftsudvalg Bi-
belvandring i Fredericia.  
I år har Den reformerte menighed 300 års jubilæum. Vandringen ud-
går fra Reformert Kirke.  
Der indledes med pelskager og kaffe. Turen er ca. 5 km lang og bliver 
en vandring og en fortælling gennem 300 års kirke- og byhistorie.  
Gratis adgang. Ingen tilmelding.  
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Kirke og Menighedsråd 

Torsdag d. 13 december blev Julen indledt med en dejlig julekoncert 

med  Herslev /Taulov / Skærbæk koret under ledelse af Bodil Middel 

bo, sang af Julie Husballe Hansen som blev akkompagneret af August 

Ulstrup Ring på guitar samt orgelspil af Eli Pagh. Vi fik alle mulighed 

for at røre stemmen med fællessang ind i mellem. Et godt og varieret 

program og som sædvanlig en god indledning til Julen. Efterfølgende 

kunne alle styrke sig med gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset, hvor 

der også blev sunget mere både af koret og alle tilstedeværende. 

  

 Første torsdag i januar havde vi besluttet at vise en film. Det blev til: 

”En mand der hedder Ove”. På trods af at den næsten lige var blevet 

vist på Tv, var der fint fremmøde. Det er også en ganske god film, som 

sagtens kan ses flere gange. Ove, virker som en sur, ensom og meget 

regelret mand. Men som filmen skrider frem, vinder han mere og me-

re sympati, da han helt uforvarende kommer til at være hjælpsom og 

venlig. Ikke mindst hjulpet på vej af en meget kvik, ung nabo, som får 

knækket koden til Ove. 

 

Sogneaften d. 7. februar bød på dejlige billeder og fortællinger med 

foredraget ” Rom i H. C.  Andersens fodspor” med Lissi og Leif Larsen. 

Lissi har i mange år været meget optaget af og dybt engageret i HC 

Andersens liv og levned. Hun og ægtefælle Leif fik muligheden for at 

opholde sig i Rom i 1 måned. Det skulle naturligvis være for at besøge 

alle de steder, hvor HC Andersen boede, færdedes og besøgte andre 

kendte danskere, der ligeledes boede i Rom på den tid. 
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 Lissi viste masser af fine fotos og fortalte om dem og historierne bag. 

Hun supplerede også med oplæsning af uddrag fra H.C. Andersens 

egne rejsefortællinger, om netop de viste steder. Der blev også nævnt 

flere personer fra    

biblen/testamenterne, hvilket jo næsten er uundgåeligt når man fær-

des i denne by. 

Leif forsøgte på fornemste vis at give os et historisk perspektiv over 

perioden i DK kontra Rom. Det var rigtig fint. 

Jeg tror flere af os der hørte foredraget, var klar til at tage af sted med 

det samme. Det må have været fantastisk at have så megen tid til for-

dybelse. 

 

Fastelavnssøndag d.3.marts holdt Charlotte Quiring sin sidste prædi-

ken som barselsvikar i Herslev Kirke. Sara Flokiou vender tilbage efter 

barsel og ferie d.5. april. 

Efter gudstjeneste og Julie Husballe Hansens solosang af Kaj Munks 

”Den blå Anemone”, blev der holdt en lille afskeds seance i våbenhu-

set. Rummet var fyldt og snakken gik lystigt, imens der blev spist læk-

re små hapser fra Pjedsted Forsamlingshus. Et par taler blev det også 

til samt overrækkelse af blomster og gaver til Charlotte. 

 

Torsdag d. 7. marts var temaet til sogneaftenen: Hvordan man passer 

på parforholdet i en travl hverdag”. Steen Kruse fra Center for Fami-

lieudvikling fortalte på ganske underholdende vis om Par tjek, om at 

det kan være gavnligt at få snakket om hverdagssituationer før de går 

i hårknude. Om nogle gange at vælge sine kampe og at acceptere hin-
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andens særheder. Lidt svært at gengive men faktisk en ganske interes-

sant aften. Vi fik også sunget nogle sange til sidst. 

 

Søndag d. 10. marts var det Folkekirkens Nødhjælps årlige indsam-

lingsdag.  Igen i år havde vi valgt ikke at lave husstandsindsamling. Jeg 

var tilstede med indsamlingsbøssen før og efter gudstjenesten og jeg 

havde skrevet et opslag på Facebook. I dette fortalte jeg hvordan man 

kunne støtte ved indbetaling og via mobile pay. En venlig borger kom 

også med sms bidrags mulighed. 

Gudstjenesten blev afholdt kl. 9, og det er ikke optimalt på en indsam-

lingsdag. Men pga. ferieafholdelse blev det sådan. 

Vi takker for de bidrag der kom ind 710,00 kr. i alt. De blev indsat i 

banken mandag morgen. 

 

Sidste sogneaften i denne sæson bliver torsdag d.4. april kl 19.30, 

hvor Eli Pagh er klar ved klaveret. Der er med garanti forberedt en 

masse årstids relevante og muntre sange, men sikkert også plads til 

forslag fra de fremmødte. 

    Mette Sørensen 

Et lille opråb. 
 
HUSK at Borgerforeningen er et gode for byen, talerør til Kommunen 

og at Kommunen hvert år allokerer en pulje penge til at gøre noget for 

byen. Det kaldes helhedsmidler, og styres af Borgerforeningen. 

Hvis du har et projekt du brænder for og selv er villig til at yde en ind-

sats for, så tag fat i et medlem af Borgerforeningen.  
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Kære Herslevere med hund,  

  

Det er utrolig dejligt at se mange af 
byens indbyggere gå ture med de-
res firbenede ven, tale med hinan-
den og se hundene tumle rundt.  
 
Dette dejlige billede bliver dog 
skæmmet, da nogle glemmer eller 
ikke samler hundens efterladenska-
ber op. Dette skaber lugtgener i 
haver, på stier eller en høm høm i 
skoen man slæber indenfor osv.  
 
Så derfor kommer denne opfor-
dring: Saml nu høm høm’en op og 
smid den i skraldespanden. For vo-
res alles skyld. 
 
Mvh 
Borgerforeningen  
(på opfordring ved Generalforsamlingen) 
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Hvem er Lisbeth Skou Hansen? 
 
Født den 18 marts 1984 i Tønder. 
Har boet på : Gl. Ribevej i 11 år. 
Arbejde : Hjemmegående mor. 
 
 
 
 
 
De 10 NÆRGÅENDE: 
  
Det første jeg kan huske i livet er ……“ min første dag i skolen – jeg 
var bare så spændt” 
  
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“frisør” 
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 Jeg var allermest lykkelig dengang……..“jeg blev gift med Jørgen og 
fik vores 3 piger” 
  
Mit livs største vendepunkt var..... “ da jeg mødte Jørgen, og skulle 
lære at leve på landet ” 
  
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “være sammen med min 
familie og se nogle venner” 
   
Man ved, man har en rigtig ven når…..“den holder af en som man er, 
og holder kontakten vedlige” 
  
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at være mor” 
   
“Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“ Børnehuset. Der har 
vores børn haft mange gode oplevelser” 
  
 
Når jeg bliver gammel vil jeg… “være taknemmelig, hvis jeg har en 
familie omkring mig, og får lov at blive gammel sammen med min 
mand” 
  
 
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “at sige på gensyn til mine kære” 
 
  
Tak til Lisbeth, som trådte til med kort varsel, da Jørgen blev forhin-
dret.                                                               
Karen Gallagher-Hansen. 
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.  
Nyt fra Rideklubben 
 

Et nyt år er startet og vi er allerede nu godt i 
gang på rideskolen med alle vores aktiviteter og 
selvfølgelig ganske almindelig undervisning.  
 
Selvom vinteren ikke har været så hård og sidste sommer var helt 
vildt varm, så går det nu meget godt. Vi har været lidt udfordret i for-
hold til at finde hø/wrap pga. den tørre sommer, men det er vist lyk-
kedes at få nok alt taget i betragtning.  
 

I slutningen af januar blev den årlige generalforsamling afholdt, og 
der blev endnu engang valgt nye kræfter ind i bestyrelsen. Velkom-
men til dem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den første weekend i marts holdte vi fastelavnsfest, for alle. Vi har 2 
tønder i hallen, en til de mindre børn og en til de lidt ældre. Normalt 
er det de store der får deres tønde slået ned først, og til sidst må 
hjælpe de små, men i år var det omvendt. Det var en bundsolid tønde 
vi havde fået til de store børn og de kunne næsten ikke få den slået i 
stykker. ☺ Selvom det holdte hårdt med tønden, havde alle en hygge-
lig dag, med fastelavnsboller, kåringer og fastelavnsris til sidst. 
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I løbet af året har vi igen rigtig mange spændende aktiviteter.  
Allerede den 13-14 april er der ministævne for alle vores egne ryttere, 
i både spring og dressur. Alle er velkommen til at komme og kigge, og 
måske købe en kop kaffe og et stykke kage. ☺ 
 

Senere på året vil der være D-stævner hvor andre klubber er inviteret, 
ministævner, feriesjov i uge 27, ridelejr, tur til dyrskue i Horsens og en 
masse andet.  

 
I kan læse meget mere om vores aktiviteter og andre spændende ting 
på vores facebookside Herslev Rideklub eller på: 
 http://www.herrrideklub.dk  
 

På klubbens vegne 
 

Marlene Sørensen 
 

13+14.04 kl. 10.00 Ministævne  Herslev Rideklub 

11+12.05 kl. 08.00 D- stævne Herslev Rideklub 

29.06-11.08   Sommerferie, så ingen ridning I 
disse uger 

Herslev Rideklub 

14+15.09 Kl. 08.00 D-stævne Herslev Rideklub 

02+03.11 Kl. 10.00 Ministævne Herslev Rideklub 

http://www.herrrideklub.dk/
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Hjælp mig!    
  
 

Kære ejer vil du ikke huske at hjælpe mig, når vi går vores dejlige ture 
i Herslev og Sogn. Det er ikke altid, at jeg husker at bruge markerne 
som toilet, så når jeg kommer til at bruge veje, stier og haver til en 
lille høm høm, vil du så hjælpe mig med at samle op. Med mine poter 
kan jeg jo ikke åbne posen.  
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 Herslevs Yngste iværksætter? 

”I gamle dage” havde Herslev masser af butik-
ker, så som Brugsen, Bageren og Købmanden, 
men i dag er de væk og folk handler derfor 
typisk på vej ind og ud fra byen, måske i for-
bindelse med arbejde. 
Det kan også være fint nok, men hvad så søn-
dag morgen?  
Der vil man bare gerne have lov at slappe af 
derhjemme, og hvem skal så hente morgenbrød? 
Netop denne problematik gennemskuede Christopher på 12 , og han 
og opdagede samtidig, at der kunne laves en forretning ud af at være 
Søndagsbudet. 
 
HVAD ER SØNDAGSBUDET..? 
 
Hvem står bag søndagsbudet? 
Mit navn er Christopher, jeg bor i Herslev og er 12 år. Jeg går i 6. klas-
se på Taulov Skole og spiller fodbold i TSIF. Jeg fik idéen sammen med 
min familie.  
 
Hvad går det ud på? 
Man kan bestille morgenbrød fra Byens Brød hos mig, som jeg kom-
mer med hver søndag inden kl. 8.00. 
Jeg hænger det bestilte brød på døren, så man behøver ikke være stå-
et op   Det koster 10,- for levering pr. søndag. 
Hvem kan benytte dette tilbud? 
 
Det kan alle der ønsker det. Jeg kommer i flg. område: dele af Herslev-
vej og Højrupvej – Herslev Kirkevej – Ryttervænget – Gårdvænget – 
Digevænget – Kirketoften – Herslev Bygade – Åbrinken – Mølleåvej. 
Bor man ikke i dette område, vil man kunne afhente på Mølleåvej 2 
fra kl. 7.00  
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Hvordan har Herslev taget imod dit tilbud? 
Det er blevet taget godt imod lige fra starten. 
 
Hvor kan man få mere information? 
På min Facebook side: Søndagsbudet Herslev eller på opslagstavlen v. 
forsamlingshuset eller send SMS på 2992 6921, så kommer jeg forbi 
med flyers. 
 
HUSK JEG HVER MÅNED TRÆKKER LOD OM KAGEMAND SPONSORE-

RET AF BYENS BRØD BLANDT MINE KUNDER. 

 

 

  
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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Kom med på vores Facebook-gruppe 

Herslev Borgerforening har oprettet gruppen Herslevborger på Facebook. 
Vi er pt. 503 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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Oles beretning (fra generalforsamling i borgerforeningen) 
 

Netop nu kan vi nyde nogle af vores tiltag med forskønnelse af vores dejlige 
by. Krokusserne står i fin blomst, og om lygtepælene vil påskeliljer og senere 
tulipaner snart blomstre. 
I den lille trekant i svinget Herslev Kirkevej/ Herslev Bygade står flotte grøn-
ne bjergfyr. 
 
De værste bump i chaussé sten belægningen ved busholdepladsen er op-
rettet. Lydløs er det ikke, men ved en hastighed på 40 km. er lyden absolut 
tåleligt.  
 
Vores parklamper har vi udvidet med 1 længere ude af Højrupvej, så der op-
lyses ca. til/fra byskiltet og 1 ned af Mølleåvej. 
 
Knudsens plads får vi slået græs på, så den altid fremtræder pæn og rydelig. 
Det grimme sving ved forsamlingshuset er blevet ekstra sikret med en hel 
skilteskov. 
 
Flittige borgere indsamlede i foråret igen en masse affald ind fra vejene om-
kring Herslev, og den 31/3 19 er der igen indsamling og indsamlere ønskes. 
 
I året 2018 havde vi ikke mindre end 12 nye familier der var fristet til at bo-
sætte sig i Herslev sogn. ”flot”.  De er alle betænkt med en flot buket blom-
ster—Selvfølgelig indkøbt hos vor annoncør Gardenia blomster. 
 
Den 16/9 afholdtes fugleskydning i laden v/Søren Hansen med ca. 12 delta-
gere. Fuglekongen blev Thomas Bornemann, Kronprins Søren Hansen og 
Prins blev Erik Kryger Jensen. 
 
Den 12/11 havde vi på opfordring fra borgere inviteret Trygfonden til at 
komme og fortælle os om nabohjælp. Dette havde krævet en del arbejde at 
organisere og yderst skuffende var vi kun 13 personer i forsamlingshusets 
store sal, heraf 4 bestyrelsesmedlemmer. Det var egentlig flovt. 
 
Den 27/9 var Demokrati og Borgerudvalget på besøg herude. Her kunne vi 
fremkomme med løst og fast om fremtiden for os. De fik et par spørgsmål 
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om status på Knudsens plads, samt forlængelse af lejeaftale vedr. børneha-
ven. 
Den 24/1 19 var vi på rådhuset til møde med vej og park. Vi havde ønske om 
side udvidelse af Herslev Kirkevej/ Højrupvej ligesom det de lavede på Hers-
levvej. Sammen med opstrengningen er det blevet virkeligt godt. Det vil bli-
ve undersøgt i Vej og Park anlægsgruppen. Vej og Park er bestilt til opfyld-
ning af huller langs vejkanterne og kommer når vejret tillader det. 
 

Vi havde ønsker om at få malet Autoværnet i svinget samt fjernelse af 
ukrudt ved busstoppestedet. Disse ting må vi selv tage os af, så vi vil prøve at 
indkalde til en arbejdsdag, så vi kan forskønne vores by. 
 
Borgerforeningen vil selvfølgelig være vært for øl/vand og noget at spise. 
Kommunen har desværre ikke endnu haft henvendelse vedr. salg af Knud-
sens Plads. 
Dejligt er det,  at børnehaven er sikret foreløbigt til d. 1/7 2024.  
Virkeligt godt for vores dejlige by. 
Ole Møller 
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Herslev IF har fået ændret lidt i bestyrelsen og har i den forbindelse 

fået Henry Johansen som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen ser nu 

således ud: 

 Lars Thorbjørk                           Formand            
 Torben Hald                               Næstformand 
 Kim Østergaard                         Kasserer 
 Bjarne Vindelev                         Kontakt sponsorer 
 Henry Johansen                         Bestyrelsesmedlem 
 Carsten Hansen                         Bestyrelsesmedlem 
 Christian Thorbjørk                    Bestyrelsesmedlem 
 
Lars Thobjørk kan kontaktes på mobil 3024 3185 eller mail famthor@mail.dk 
 
D. 15. Maj  starter omdeling af bladet til Sommerfesten i Herslev, som i år 
finder sted 14-15 Juni, med fællesspisning om aftenen d. 14. juni og maser af 
aktiviteter d. 15. juni, inkl. Fodboldturnering og tombola. Sommerfesten 
slutter traditionen tro af i festlig stil, med spisning og levendemusik 
 
Fra midt April og frem til september spiller vi ONSDAGS bold. Vi har 10 grand 
oldboys hold der spiller turnering, og det er FRI ENTRE.  
Det er muligt at købe øl og sodavand, samt en ”stadionplatte”  
 
Husk der er sommerpause i Juli 

mailto:famthor@mail.dk
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Siden sidst i Herslev Børnehave……… 
 
Har vi fået forlænget vores lejekontrakt med Ole og Pia i 5 år.  
Det betyder at vi er sikret tag over hovedet i hvert fald 5 år yderligere. Så nu 
kan vi alle ånde lettet op.  
 
Vi synes selv vi har en fantastisk lille institution, hvor alle kender alle. Foræl-
drene fortæller os, at det giver stor tryghed at aflevere og hente ved kendt 
personale hver dag.  
 
Vi er højere normeret end andre institutioner, så der er god tid og overskud 
til det enkelte barn. Vi føler vi er ret tætte på hver familie, hvilket har stor 
betydning for barnets hverdag.  
 
Vi har masser af plads og højt til loftet. Så skulle vi ønske os noget, var det en 
masse nye legekammerater. 
 
 

 
Fra oktober til april, er vi i gymnastiksalen 1 x om ugen. Børnene elsker at 
være derovre og få styrket deres motorik og bruge deres kroppe.  
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Det var desværre ikke meget sne vi fik denne vinter, til gengæld har vi været 
ude og lege i de store vandpytter. Vi har også taget fodbad i mudder. Det 
gjorde vi dog indenfor på stuen, da det var alt for koldt med bare tæer på 

legepladsen    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu glæder vi os til foråret, hvor vi i april skal have arbejdsdag, hvor vi bla. 
skal gøre legepladsen klar til bedsteforældredag. En altid hyggelig dag hvor 
børnene planter en blomst sammen med deres bedsteforældre. 
 

Hilsen os alle i 
Herslev Børnehus 

 

 

 



27 

 

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/trafik-
veje-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. 

http://www.fredericia.dk/borger/trafik-veje-parker/Sider/Default.aspx
http://www.fredericia.dk/borger/trafik-veje-parker/Sider/Default.aspx
http://www.fredericia.dk/borger/trafik-veje-parker/Sider/Default.aspx
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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 ven-
stre hånd. Her er også skilte. 
 

BEMÆRK: Der er åbent døgnet rundt begge steder. 
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Hvem er Inge Ante Voigt ? 

  

Født den 20. oktober 1965 i Køben-

havn. 

Har boet i Herslev i 12 år 

Arbejde:  Er uddannet pædagog og ar-

bejder pt som handicap ledsager. 

  

 

De 10 NÆRGÅENDE: 

  

Det første jeg kan huske i livet er 

……“at jeg legede i baggården, i København, og selvom vi boede på 4. 

sal, måtte jeg godt gå ned alene. Tiderne var friere dengang. Jeg hu-

sker især hvordan jeg måtte råbe på min mor, for at få nøglen til bag-

trappen så jeg kunne komme op igen. " 
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Da jeg var lille, ville jeg gerne være….“Cirkus prinsesse. Det var en 

eksotisk ting og jeg øvede tit med at gå på line, på et kosteskaft."  

  

Jeg var allermest lykkelig dengang...... “når jeg legede som barn, og 

frit kunne bruge min fantasi og være kreativ. ” 

  

Mit livs største vendepunkt var..... “da jeg var 17 år og min mor, som 

havde været syg i en del år, døde .  

Et andet vendepunkt var, dengang jeg fik min datter. ”  

  

Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “nyde at være hjemme med 

min mand. Det er hyggeligt at tilbringe tid sammen, når man har en 

travl hverdag.”  

   

Man ved, man har en rigtig ven når…..“man kan sige hvad som helst 

og få lige så meget tilbage, men også når man kan være sammen uden 

ord” 

  

Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at drage omsorg. Jeg er super glad 

for alt mit frivillige arbejde – jeg har 4 forskellige frivillige jobs 

Og så er jeg god til at strikke!”  
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Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“ den store samhørighed 

der er her. Jeg har altid villet bo på landet og her har jeg fået hele pak-

ken. ” 

  

Når jeg bliver gammel vil jeg… “fortsætte med at strikke en hulens 

masse, og håbe at jeg har råd til at rejse. Men jeg tror også, hvis jeg 

kan, at jeg vil fortsætte med mit frivillige arbejde. ” 

   

Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “gå herfra med et smil på læben 

med taknemmelighed over alt det mit liv har budt på – både godt og 

ondt. Det har alt sammen været med til at danne mig som person. ” 

  

Tak til Inge.                                                              

Karen Gallagher-Hansen. 
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Traditionen tro slår Herslev Forsamlingshus dørene op for byens bor-
gere, og byder velkommen til følgende arrangementer; 
 

Trailer marked  
15. juni fra kl 10-15 vil der foran Forsamlingshuset, på gårdspladsen 
og indenfor, være en masse spændende boder. Du/I kan med fordel 
begynde at få støvet de gode sager frem fra gemmerne. Book allerede 
nu en stand for 50,- ; 100,- eller 200;- på tlf. 29437290 (Rikke Buus). 
Det vil være muligt at købe og nyde en lille forfriskning fra 
”Grillhjørnet”            
 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerbanko  
19. juni kl 17:30 slår forsamlingshuset dørene op til sommerens hyg-
geligste bankospil med en masse skønne gevinster aftenen igennem. 
Spillet starter kl 18:45  

 
 

Dét sker i Herslev Forsamlingshus 
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Efterårsfest 
Forsamlingshuset er endnu engang vært for en fest, du og din nabo 
bare ikke må gå glip af! Vi kan tilbyde en rigtig hyggelig aften med bla. 
en lækker 3 retters buffet og LIVEMUSIK. Vi opfordre jer til allerede 
nu, at sætte kryds i kalenderen den 28. september kl 18.  
 
 
                                                                                       
 

Husflidsmarked  
Ingen jul uden husflidsmarked i Herslev forsamlingshus. 23. novem-
ber fra kl 10-15 vil der igen være mulighed for at købe og sælge årets 
håndarbejdsmæssige kreationer, til glæde og gavn for alle i sognet.  

 

På gensyn i Herslev Forsamlingshus  
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Referat fra generalforsamlingen d. 5/3 2019 
Herslev Sogns Borgerforening 

 
Fin snak af Mads Theil Hansen om at se positivt på byen ”elsk din 

by” 
 
Valg af dirigent Thorsten  
 
Beretning af b. medlem Ole Møller. (se andet sted i borgerbladet) 
 
Mikkel Sørensen stiller spørgsmål vedr. Herslev og om det dækker 

hele sognet eller kun indenfor byskiltet, det gælder selvfølgelig 
hele sognet.  

Opretholdelse af en positiv tone på Facebook  ”Herslevborger” 
 
Samle lidt helhedsmidlerne i forhold til at få lavet den omfartsvej 

og holde kommunen til ilden. Vi bliver jo nød til at bruge af 
pengene så de ikke kun bliver en opsparing. 

 
Bornemann lægger op til at omdøbe ”Herslevborger” til ”vi elsker 

Herslev” for at gruppen ikke kun indeholder politianmeldelser 
og hundelorte. 
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Regnskab : Gennemgang af regnskab v. Kasserer Bornemann. In-
gen kommentarer ud over at lamperne var dyre, men det er 
generelt en dyr ting at installere. 

 
Bornemann foreslår at kontingent pris ikke ændres. 
 
Indkomne forslag: Idrætsforeningen kan ikke overkomme at holde 

Sang Hans på Blokkers. 
Ole fortæller hvad det kræver at afholde det, salg af pølser, øl, 

vand, borde bænke og en taler. Annika Hjort nævner, at der er 
jo mulighed for at lave en arbejdsgruppe der står for Sankt 
Hans, som ikke er en del af bestyrelsen. God ide. 

Der er nogen stykker der er positive omkring at varetage opgaven 
bla. Peter Glanz 

 
Valg af bestyrelse: Bornemann og Pia fortsætter. Anne Marie og 

Ole genvælges. 
Mia trækker sig. Frank og Michella har allerede trukket sig i løbet 

af perioden. 
Vi siger velkommen til de nye: Anne Mette Hye, Stefan Hye og 

Sandra Arvidson. 
Suppleanter blev Thorsten og Anika 
 
Forslag af revisorer er genvalgt Kirsten Lund og Søren Sørensen. 
 
Evt.  
legeplads på Knudsens Plads. Thorsten siger det hidtil har været 

diskuteret, men ingen der har ville stå for det. Det viste sig og-
så sidst, at interessen var begrænset fra byens borgere. 

 
Måske borgerforeningen skulle se på hvad der kan laves på Knud-

sens plads indtil den er solgt. 
Ole fortæller kort om planen for kommunen ang. pladsen. 
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Evt. en skraldespand ved busstoppestedet der indikere at her må 
man gerne smide sine hundelorte poser og andet skrald.  

 
På busrute 5 er chaufførerne kede af at de skal køre den nye rute 

ind til Fredericia. De bliver nød til at køre for stærkt for at nå 
det til tiden, den er 4 km længere og de har ikke fået mere tid. 
Det har heller ikke givet flere passagerer.  

 
Kan man her i borgerbladet bede alle hundelufter om at tage hun-

dens høm høm med sig hjem især når det er kommet i en po-
se, og ikke ind under hækken mm eller på markerne. 

Eller i en skraldespand man har fået lov til at bruge? (denne opfor-
dring er der fuldt op på andet steds i dette blad) 

 
Tak til alle som deltog i generalforsamlingen. 
 
Ref. Pia 
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Det tidlige forår. 
 

Nu har meteorologerne glædet sig over at kunne sige, at det bliver 
varmt igen i morgen. Man kan jo godt forstå, at de benytter sig af situ-
ationen for at skabe lidt sensation. De har jo også haft ret i, hvad de 
sagde. Dog vil jeg sige, at varmt burde have været skiftet ud med lunt 
for årstiden, og det milde vejr har sat sine spor og fået de tidlige for-
årsplanter frem, og det er jo tidligere end sædvanligt.  
 
Allerede 1. juledag opdagede jeg den første erantis, fuldt udsprunget, 
og derefter gik det hurtigt. De små gule forårsbebudere dukkede op 
alle vegne. Vintergækkerne begyndte også meget tidligt at stikke ho-
vederne frem. 
Nu er det lidt andre planter, man glæder sig ved. Vi har et buskads af 
kvæder, der også var tidlig på færden. Juleaften havde jeg udsprungne 
grene i stuen. Dejlige røde kvædeblomster, hvilket aldrig er sket før. 
Helt utrolig naturfænomen. 
 
Palle har fødselsdag d. 2/2, og da kunne jeg pynte bordet med både 
vintergækker og erantis – der er heller aldrig sket før. 
 
I julegave fik jeg et foderrør til at hænge op i træer. Det har jeg brugt 
meget frem for det traditionelle foderbræt, der indbyder skadedyr til 
at delikatere sig. Det kan også være ligeså mange solsikkefrø i denne 
automat, som jeg tidligere udlagde på brættet. 
Det er sjovt at se, hvordan mejserne behandler frøene. De snupper en 
solsikkekerne og flyver hen på en gren, hvor de sidder og fjerner skal-
len og æder kernerne, og det sjove er, at det altid er det samme sted 
de sætter sig og hakker ind til kernen. 
 
Det er blevet tiden til fuglenes parringstid. Jalousien breder sig med 
tydelig hast. En rigtig uklog han solsort har kastet sin aggression på 
ruden i vores altandør. Gang på gang drøner den med dødsforagt mod 
sit eget spejlbillede i håb om at få has på rivalen. Ubegribeligt at den 
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ikke finder ud af, at det ikke giver resultat. 
 
I dag var der også en bjergvipstjert der forsøgte at slå sit eget spejl-
billede af pinden. Hvilket jo heller ikke lykkedes. Den overfalder også 
sidespejlene på bilen. Denne smukke lille fugl arriverede den 4. 
marts, hvilket også er tidlig ankomst. Bjergvipstjerten holder gerne 
til ved vandløb og vandmøller, men er ikke så almindelig i faunaen. 
 

Rede byggeriet er så småt gået i gang. I vores selvsåede bambus har 
et halemejsepar begyndt at bygge deres lille kuglerede. Det er nu 
slet ikke så rart at have dem lige udenfor havedøren. 
 
Jeg mindes et år for længe siden, hvor et halemejsepar havde bygget 
en rede lige uden for vinduet i de dengang store bambusbuske. Det 
havde skaderne fået øje på, og sikken ”kamp” jeg havde. Hver mor-
gen inden vi tog på arbejde blev min bedstefars gamle diplomatsæt 
hængt ud på en bøjle på det oplukkede vindue for at skræmme ska-
derne. Så tog jeg et stykke klar plastik, klippede nogle huller i det og 
trak det ned over reden, så der ikke var direkte adgang. Alt lykkedes, 
,halemejserne fik ungerne på vingerne. 
 
Fuglesangen er vendt tilbage, og det er skønt. Lys og varme er årsa-
gen. Vores søn arbejder på en virksomhed, hvor der er oplyst uden-
for hele natten, og han har lagt mærke til, at solsorten synger i det 
kunstige lys allerede ved 3-4tiden. Mon det er almindeligt? – så skul-
le de jo synge hele natten under gadebelysningen, men det giver nok 
ikke lys nok. 
 
Skønt er det at genhøre de glade toner fra bogfinken, musvitterne og 
gærdesmutterne, der alle søger rede pladser i nærheden af huset. 
Tiden til havearbejde er inde, og jeg ærgrer mig over, at der ikke er 
de samme kræfter, som da man var ung. Lidt kan jeg da altid udrette. 
 
 Vi håber det milde vejr fortsætter, men det kan vi jo ikke tage for 
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givet. Bare det ikke vil blive for hård frost, for det vil gøre stor skade 
på det tidlige forår. 
 

Tak til Gunhild / Pia 
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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:   Peter Lund,    75560063 21640690 

Kasserer og  

næstformand:  Asta Fink,    27388127  

Kontaktperson:  Mette B. Sørensen ,  22571488  

Sekretær:   Eva Lorey,    24844898 

Medlem:   Tina Davidsen,   26395178  

Tilflyttere til Herslev (siden sidste blad) 
 
Sidste år havde vi 12 nye tilflytter familier, og siden sidste blad er det blevet til en 

enkel mere: 

 

Cecilla og Janick er flyttet ind på Follerupvej 55 ☺  

 

 

http://www.hif-herslev.dk
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  APRIL  

4.4. kl. 19.30 Sangaften 

Fællessang med organist Eli Pagh 

Konfirmandstue 

7.4. kl. 10:00 Højmesse 

Ved Sara Flokiou 

Herslev Kirke 

13+14.4. kl. 10:00 Ministævne  Herslev Rideklub 

  MAJ  

11+12.5. kl. 08:00 D- stævne Herslev Rideklub 

17.5.  Konfirmationer i Herslev kirke Herslev Kirke 

  JUNI  

14.6. kl. 15:00 Bibelvandring i Fredericia,  
arrangeret af  Bibelselskabets stifts-
udvalg 

Fra Reformert kirke i 

Fredericia 

14+15.6.  Sommerfest i Herslev Herslev IF 

15.6. Kl. 10-15 Trailer marked Forsamlingshuset 

19.6. Kl. 18:45 Sommerbanko Forsamlingshuset 

29.06-11.08   Sommerferie, så ingen ridning I disse 
uger 

Herslev Rideklub 

  SEPTEMBER  

14+15.09 Kl. 08:00 D-stævne Herslev Rideklub 

28.9. Kl. 18:00 Efterårsfest Forsamlingshuset 

  NOVEMBER  

02+03.11 Kl. 10:00 Ministævne Herslev Rideklub 

23.11. Kl. 10-15 Husflidmarked Forsamlingshuset 

Huskeseddel til opslagstavlen  

Næste nr. af Borgerbladet udkommer i weekenden 6-8 Sep. 2019 
Deadline for materiale: ons d. 28. Aug. 2019 


