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Formandens klumme 

Kære naboer,  
 
Efteråret nærmer sig og sikke en sommer vi har haft i år med alt fra 
strålende solskin til kraftige skybrud og forfra igen. Dog er det da ble-
vet til en del terrasse-aftner og gåture i sognet, hvor vi blandt andet 
har nydt synet af de smukke markblomster foran kirken.  
 
Hvor er det også herligt at se, at der er gang i byen med bl.a. nyt yoga-
hold, aktiviteter på skolen og sangworkshop i præstegården. 
 
I Borgerforeningen er vi glade for den store opbakning, der har været 
til Sankt Hans festen og ’Vi hjælper Herslev-dagen’, hvor vi har haft 
nogle gode timer sammen og også fået lavet lidt praktiske forbedrin-
ger i byen på bl.a. busholdepladsen og autoværnet ind i byen.  
 
Inden længe får vi igen besøg af kommunen til en dialog omkring by-
ens udvikling. Hvis der er nogen, der har noget, de gerne vil have 
bragt op, er I velkomne til at skrive til bestyrelsen. 
 
De bedste hilsner 
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Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstje-

nester på tlf. 75 50 34 11. 

Gudstjenester i Herslev Kirke 

September       

15.09 kl. 10.00 Besøg af vores venskabsmenighed 
fra Flensborg. Vi begynder med 
høstgudstjeneste kl. 10 og fortsæt-
ter ind for at se Christianskirken. 

Tilmelding til:  
Sara (smc@km.dk) 

Oktober       

06.10 kl. 15.00 Familiegudstjeneste v. Sara Flok-
iou 

Efterfølgende juice og 
boller 

November       

03.11 kl. 19.00 Allehelgens gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

Efterfølgende kirkekaffe 
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Præstens klumme 

Da jeg som nyuddannet var på udkig 
efter et embede, jeg kunne se mig 
selv i, faldt jeg over jobopslaget fra 
Herslev kirke. Det indeholdt i store 
træk det samme som de fleste andre 
jobopslag, men én sætning fangede 
min opmærksomhed og var medvir-
kende til, at jeg ringede for at høre 
nærmere om stillingen. Menighedsrådet havde skrevet: ”Den fælles 
holdning mellem sognepræst, medarbejdere og menighedsråd er, at vi 
alle gør vores bedste”. Det tog brodden af de værste nerver og mini-
merede forventningspresset! Jeg søgte stillingen, blev kaldt til samtale 
og kunne hele vejen igennem mærke, at her var der forståelse for, at 
jeg var en ny præst, der skulle til at lære, hvad jobbet egentlig gik ud 
på. Her var ingen forventning om, at jeg skulle være ”verdens bedste 
præst”.  
 
Da jeg var barn, troede jeg, at alle mennesker var ”verdens bedste” til 
et eller andet. Det handlede bare om at finde ud af, hvad man var 
bedst til. Jeg drømte dengang om at være mega god til at spille på vio-
lin eller breakdance! Men kun hvis jeg kunne være dygtig – jeg gad 
ikke begynderstadiet og ja, så kommer man jo ikke så langt… Efterhån-
den som jeg blev ældre, gik det op for mig, at nu var det nok for sent. 
Jeg var blevet for gammel! Tiden var løbet fra mig og jeg kunne f.eks. 
ikke længere nå at blive verdensmester i gymnastik eller fægtning. Det 
er nu ikke fordi, jeg nogensinde har gået til de sportsgrene, men alli-
gevel...  
Det var en underlig fornemmelse at blive klar over, at verden ikke lå 

åben foran mig; At opdage, at der faktisk var døre, der var lukkede for 

mig – hvis jeg altså gerne ville være verdens bedste om ikke andet. 

Det gav mig en følelse af, at jeg måske ikke var speciel alligevel, men 

bare helt almindelig. 
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Jeg tror ikke (længere), at livet handler om at være den bedste i hele 
verden til et eller andet, men derimod at det handler om gøre sit bed-
ste. Der er stor forskel. I Bibelen står der, at vi har fået forskellige 
”nådegaver”. Ordet kommer fra det græske ”karisma”. Vi taler nogle 
gange om, at man kan have karisma, og der betyder det udstråling. 
Men i Bibelen betyder det noget andet: nemlig, at vi har fået en gave 
af Gud helt gratis. Vi har fået karisma af Gud, fordi han elsker os. Han 
har nøje udvalgt nogle evner til os hver især og givet os sin velsignelse 
oveni.  
 
Velsignelsen følger os hele livet, og minder os om, at vi hver især har 
fået en helt speciel plads i verden, en plads særligt udvalgt til os. Vi er 
en slags medarbejdere for Gud, og skal hjælpe ham med at sprede sin 
kærlighed ud i hele verden. Det kan vi gøre ved at smile til hinanden, 
hjælpe hinanden eller tilgive hinanden. Der er mange måder, man kan 
gøre sit bedste på.  
 
Så det er helt ok at være helt almindelig, for i Guds øjne er vi speciel-
le. Husk, at Gud valgte dig til dit liv.  
 
Så måske er du ikke den bedste i hele verden til at lave mad, spille 
tennis eller male akvarelmalerier – men du er uden tvivl den bedste til 
at være dig. 
 

/Sara Flokiou 
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 Siden sidst fra Menighedsrådet 
Torsdag d. 4. april havde vi sidste sogneaften i denne sæson. Det var 
en sang- aften med vores organist Eli Pagh. Eli elsker at spille og syn-
ge, så derfor var det oplagt at spørge hende, om hun ville stå for afte-
nen. Det ville hun heldigvis gerne. Det blev et par timer med en masse 
dejlige forårssange, som Eli på fornemste vis introducerede. 3 delta-
gere var blevet bedt om at vælge en sang, som de hver især holder 
særligt af, og så fortælle om den, inden vi alle sammen sang den. Det 
var en god ide. Det var en herlig aften og en fornem afslutning på go-
de torsdags aftener i konfirmandstuen. Tak, Eli. 
 
Søndag d. 7. april blev der over en kop kirkekaffe efter gudstjenesten 
aflagt årsberetning fra menighedsrådet ved formand Peter Lund. Der 
var fint fremmøde og der blev lyttet interesseret til beretningen. 
 
Store Bededag d. 17. maj var der konfirmation. Det er altid en festlig 
dag med masser af forventning og glæde. Dette år var ingen undtagel-
se. 10 unge mennesker i stiveste puds og glade søskende, forældre og 
øvrige familiemedlemmer. Vi værdsætter, at der fortsat er unge fra 
Herslev og omegn, der ønsker at begynde deres store dag i Herslev 
Kirke. 
 
Torsdag d.23. maj havde vi inviteret til 
sommerkoncert med Mette-Lise Skov 
Bennedsgaard og Karen Dalgaard. Kon-
certen blev desværre aflyst på dagen, 
pga. sygdom. Vi håber at få arrangeret 
dem til at komme på et andet tidspunkt. 
Årets sogneudflugt blev afholdt lørdag 
d. 1. juni. Vi havde spurgt Lissi og Leif 
Larsen fra Taulov, om de kunne tænke 
sig at guide os rundt på Ærø. De har 
nemlig boet og arbejdet på øen i 11 år. 
Heldigvis tog de imod udfordringen og 
gav os en fantastisk oplevelse på en  
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dejlig solskinsdag. Tilslutningen var god, hvilket var rigtig dejligt. Vi 
kørte fra præstegården kl 8.15. Undervejs mod Svendborg fik vi en 
kop kaffe/te og et rundstykke i bussen. Ombord på færgen blev vi 
bænket og fik tidlig frokost. Det passede bedst ind i dagens videre 
program. Efterfølgende var der tid til at gå ud på dækket og se på alle 
de småøer, vi sejlede forbi. Færgen lagde til i Ærøskøbing og vi begav 
os i bussen ud på øen. Der er smukt og vi sugede til os af indtryk. Tu-
ren gik i første omgang til Søbygård, hvor Leif fortalte om stedet. Vi 
gik derefter selv rundt og kiggede. Spændende at se udstillingen, som 
både beskrev og viste hele forløbet med genetableringen af voldan-
lægget. Der blev også tid til at afprøve barndommens stylter. Ganske 
morsomt. 
 

Dernæst kørte vi til Bregninge Kirke, 
hvor Leif fortalte om kirken og dens 
altertavle. Sidstnævnte er lavet af 
Claus Berg, som også har lavet alter-
tavlen i Odense Domkirke. Vi hørte 
også lidt om andre ting i kirken og kir-
kegården. Leif er god til at fortælle bå-
de faktuelt og små sjove historier. Det 
nød vi godt at både i bussen og ved de 
forskellige steder, vi så. 
 
Dernæst gik turen ned over øen, over 
Drejet og til Marstal. Først var vi i Mar-
stal kirke, så de flotte skibe i loftet og 
hørte noget om kirkens historie. Så gik 

vi gennem kirkegården, ned til havnen, hvor vi skulle have kaffe og de 
berømte tykke Ærø pandekager. Fru Berg, som restauranten hedder, 
ligger lige ved havnen, så vi kunne gå og kigge på alle de store yachter, 
der kom sejlende ind. Pandekagerne var gode og der var lækkert syl-
tetøj til.  Sluttelig gik turen tilbage til Ærøskøbing, hvor vi havde lidt tid 
til at gå rundt og kigge på byen inden sejladsen tilbage til Fyn. Smukt 
vejr som de fleste nød på dækket.   
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Aftensmaden fik vi på Vester Skerninge Kro på Fyn og det blev en dej-

lig og lækker afslutning på en oplevelsesrig tur. Vi var tilbage i præste-

gården kl. godt 21. Endnu en gang mange tak til Lissi og Leif for en vel-

planlagt tur. 

 

Søndag d. 18. august havde sognepræst, Sara Flokiou, arrangeret en 

sangworkshop i konfirmandstuen. Vi fik besøg af Christina Dahl fra 

Aarhus (der har været kirkesanger i Taulov), som på bedste og beha-

geligste vis underviste os i sang og stemmetræning. Vi lærte og øvede 

os på 3 sange, som vi efter en velfortjent frokost tog op i kirken og 

øvede sidste gang. Kl.14.00 var der gudstjeneste, hvor vi deltog med 

de 3 sange. En keltisk sang, en Halfdan Rasmussen sang og en sang 

(Selmas sang) fra en af julekalenderne sidste år. Det var flerstemmig 

sang, og det var ikke helt let. Vi var et forholdsvis lille kor på 14-16 

personer, men vi gjorde det så godt vi kunne, og havde en hyggelig 

dag. Det var en god oplevelse. Christina var en fantastisk lærer. 

 

Snart begynder den nye sæson med sogneaftener, og vi synes selv, vi 

har fået lagt et godt program.  

Vi glæder os til at se Jer. 

 

/Mette Sørensen 
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Sogneaftener i efteråret: 
Alle sogneaftener foregår i konfirmandstuen, Herslev Bygade 8.  
Det er gratis at deltage og alle er velkomne! 
 
Torsdag d. 5. sep. kl. 19.30-21.30 
Hans Nørkjær Franch: Drømmen om Amerika – og kampen om dansk-
heden på den amerikanske prærie 
Da udvandringen til Amerika eksploderede i anden halvdel af 1800-tallet, 
foretrak mange at samles med landsfæller i danske kolonier. Inden længe 
kom man dog til at diskutere, hvor meget man skulle holde fast ved 
dansk sprog og kultur i det nye land og hvor meget man skulle tilpasse sig 
og blive amerikaner. I foredraget fortæller Hans Nørkjær Franch bl.a. et 
par blade af den dansk-amerikanske kulturhistorie og kaster et par lys-
kegler ind over diskussionen om arv, tradition og kulturel identitet.ag.  
 
Torsdag d. 3. okt. kl. 19.30-21.30 
Karsten Holm: Historien om CASH  
Karsten Holm vil fortælle historien om Johnny Cash og synge sangene til 
eget guitarakkompagnement og backingmusik. Engle og dæmoner blan-
der sig med countrymusik og amerikansk musikhistorie, når Karsten 
Holm leverer ”Historien om CASH”. En musikalsk fortælling om Johnny 
Cash og den evige kamp mellem det religiøse og tilværelsens skyggesi-
der, der var en enorm drivkraft for ham som kunstner.  
 
Torsdag d. 7. nov. kl. 19.30-21.30 
Jacob Birkler: Menneskesyn til eftersyn 
Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et 
menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økono-
misk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik 
og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod 
stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslut-
ninger og valg. Den primære hjælp, vi tilbyder hinanden, er førstehjælp 
som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, 
hvor synet på mennesket udvikles? – Det vil tidligere formand for Etisk 
Råd, Jacob Birkler, diskutere.  
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 Høstgudstjeneste 
Søndag d. 15. sep. kl. 10.00 fejrer vi høstgudstjeneste i kirken. Det er 
en festlig gudstjeneste, hvor vi takker Gud for alt det, han giver os. 
Vores venskabsmenighed fra Skt. Hans kirken i Flensborg deltager. 
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en let frokost i kon-
firmandstuen og derefter fortsætter vi ind til Christianskirken i Frede-
ricia, hvor vi skal have en guidet rundvisning. Det er gratis at deltage 
og alle er velkomne. Tilmelding til Sara – enten mundtligt eller til 
smc@km.dk, senest 1. september.  
 
Hver fugl synger med sit næb – kom og syng med dit! 
Herslev- Taulov voksenkor under ledelse af organist Dorthe Gade øver 
i konfirmandstuen, Herslev Bygade 8, hver tirsdag kl. 15.30-17.00 
(første øvegang er d. 17. sep.) Det kræver ikke særlige sangevner eller 
erfaring, bare man har lyst til at deltage! Alle er velkomne og det er 
gratis at deltage! 
 
Julekoncert! 
Skriv allerede nu i kalenderen, at der er julekoncert i Herslev kirke, 
torsdag d. 12. dec. kl. 19.30 
 
Konfirmation 2019 

Nederste række fra venstre: 

Julian Jakobsen, Natalie Sø-

rensen, Josefine Poulsen, 

Julie Leonhardt og Magnus 

Nielsen 

Øverste række fra venstre: 

Mads Peter Dalsgaard, Lucas 

Lambertsen, Emil Sørensen, 

Malthe Gertz og Mads Skov.  

(Fotograf: Tina Liv) 



12 

 

.  
September       

05.09 kl. 19.30 Sogneaften: Hans Nørkjær Udvan-
dringen til Amerika 

Konfirmandstuen, Hers-
lev Bygade 8 

15.09 kl. 10.00 Besøg af vores venskabsmenighed 
fra Flensborg. Vi begynder med 
høstgudstjeneste kl. 10 og fortsæt-
ter ind for at se Christianskirken. 

Tilmelding til:  
Sara (smc@km.dk) 

17.09 kl. 15.30-
17.00 

Herslev-Taulov-Skærbæk voksen-
kor begynder 
Alle er velkomne! 

  

17.09 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde   

22.09 kl. 10 Studietur for menighedsrådet og 
kirkens ansatte 

  

Oktober       

03.10 kl. 19.30 Sogneaften: Karsten Holm 
Historien om CASH 

Konfirmandstuen, Hers-
lev Bygade 8 

06.10 kl. 15.00 Familiegudstjeneste v. Sara Flok-
iou 

Efterfølgende juice og 
boller 

22.10 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde   

November       

03.11 kl. 19.00 Allehelgens gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

Efterfølgende kirkekaffe 

07.11 kl. 19.30 Sogneaften: Jacob Birkler 
Menneskesyn til eftersyn 

Konfirmandstuen, Hers-
lev Bygade 8 

19.11 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde   
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  Hvem er Marianne Elisabeth Vibede Brogaard? 
 

Født den 1. marts 1948. 
Har boet i Højrup siden 1969, altså i 50 år. 
Arbejde: Pensioneret social pædagog. 
 

De 10 NÆRGÅENDE: 
 

Det første jeg kan huske i livet er ……“ at væ-
re stående i en kæmpe stor tremmeseng, i 
min morfars øreklinik, inden jeg blev opere-
ret for mellemørebetændelse” 
  
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“noget med mennesker – syge-
plejersker, læge, pædagog.”  
  
 Jeg var allermest lykkelig dengang……..“jeg fik mine 3 børn” 
  
Mit livs største vendepunkt var..... “ da jeg flyttede fra København til 
Højrup” 
  
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “fortsætte med at gøre det 
jeg mest har lyst & energi til. Som pensionist er det nærmest weekend 
hele ugen ”  
   
Man ved, man har en rigtig ven når…..“man kan betro sig til vedkom-
men, og være hudløst ærligt , i bevidstheden om at man er elsket og 
holdt af, uanset hvad man gøre eller hvad der er blevet sagt” 
  
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at være i samtale med andre men-
nesker” 
   
Det jeg sætter størst pris på, i Højrup, er……“naturen omkring mig og 
mine søde naboer”             



15 

 

 Når jeg bliver gammel vil jeg… “fortsæt nyde tilværelsen og mange af 
de ting jeg ikke havde tid til da jeg arbejdede, f.eks. går til foredrage, 
koncerter og varmvandsgymnastik” 
 

Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “være sammen med mine kære” 
  
Tak til  Marianne.                                                                 
Karen Gallagher-Hansen. 
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Der er desværre ikke 
noget nyt  

fra Rideskolen  
denne gang 
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Skt. Hans aften i Sommersolen 
 
Efter mange års formidabel indsats fra Idrætsforeningen, var det nu 
blevet Borgerforeningen, som via en nedsat komite fik mulighed for 
at stå for den traditionelle Skt. Hans fest. 
 
Det blev en velbesøgt og super hyggelig aften på Blokkers Plads, hvor 
der til anledningen var indkøbt ekstra bænke, lavet stort bål, stillet 
grill- og slik bod op, og endda lavet konkurrence med flotte præmier. 
 
Aftenen bød på alt det en Skt. Hans aften skal indeholde, med hygge, 
midsommervise og båltale, og først på aften kiggede Marshall fra Paw 
Patrol endda forbi til stor glæde for især de mindre børn. 
 
Tak til Skt. Hans komiteen for det store arbejde. Der er genvalg næste 
år :-)  
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 ”Hjælp din by” blev en stor Succes 
 
D. 22. Juni 2019, startede Herslev Borgerforening et nyt tiltag med 
arrangementet ”Hjælp din by”. 
 
Det blev til nogle dejlige og hårde timer, hvor mange frivillige lagde 
kræfter i at forskønne Herslev på forskellig vis.  
Efter en fælles morgenmad, blev vi fordelt på diverse opgaver, og så 
blev der ellers både malet autoværn, vasket skilte, trimmet buske og 
hække, samlet bænke og luget ukrudt til den store guldmedalje! 
Eftermiddagen sluttede af med fælles grillpølser og hygge, hvor man 
kunne klappe hinanden på skulderen for et veludført stykke arbejde. 
 
Tak til alle som bidrog til forskønnelsen. Vi satser på at det kan blive 
en tradition :-)  

 

<—Find en sten 

 

 

 

EFTER—> 
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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 

 

 

 

<—FØR 

 

 

EFTER—> 
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Kom med på vores Facebook-gruppe 

Herslev Borgerforening har oprettet gruppen Herslevborger på Facebook. 
Vi er pt. 550 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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Hvem er Stefan Hye? 
 

 

Født den 11. december, 1987. 
Har boet i Herslev i 2 år. Er flyttet fra Bør-
kop. 
Arbejde: jobsøgende 
 

De 10 NÆRGÅENDE: 
  
Det første jeg kan huske i livet er ……“at jeg 
ligger på græsplænen, og kigger op skyerne” 
  
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“bager og politimand” 
  
 Jeg var allermest lykkelig dengang……..”Jeg er for det meste altid 
glad” 
  
Mit livs største vendepunkt var..... “ da jeg besluttede at sige mit job 
op” 
  
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “slappe af herhjemme, 
med min bedre halvdel” 
   
Man ved, man har en rigtig ven når…..“hun/han er der, når man 
mindst vente det” 
 Jeg synes selv jeg er bedst til….. “madlavning” 
   
Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“ det rolige miljø og 
de venlige mennesker” 
  
Når jeg bliver gammel vil jeg… “fortsæt med at leve i nuet” 
  
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “kys min kone” 
  
Tak til Stefan.                                                               
Karen Gallagher-Hansen. 
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Nyt medlem af vores Herslev IF 
sponsorfamilie 
 

Vi har netop fået et ny sponser til en ny 

bandereklame nemlig Fugegruppen Aps, 
Hjulgyden 20, Børkop – mange tak for 
opbakningen. 

 

Er der nogle nye virksomheder, meget gerne lokale, der ønsker at for-

høre sig om priser og betingelser samt hvad vi laver på vores bandeba-
ne, så er I meget velkommen til at tage fat i undertegnede eller Henry 
Johansen på mobil 29608021. 

Herslev IF 
Lars Thorbjørk 
Mobil 30243185 
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Nyt fra den gamle skole 
 
På den nedlagte Herslev skole foregår der mange spændende ting i 
løbet af et år. 
Oldboys træner fodbold hver mandag og onsdag i sommerperioden. 
10 onsdage fra maj til september spilles der turnering mod andre 
udenbys hold. Den aften er der grill pølser på grillen.  
Om fredagen spiller landmændenes medhjælper fodbold på den store 
bane. 
 
Så har vi vores årlige sommerfest med fællesspisning om fredagen og 
forskellige aktiviteter om lørdagen med fest om aften. 
Så spilles der badminton, 5-6 hold om ugen. 
Om tirsdagen i vinterhalvåret har vi et yogahold. 
Ligeledes har vi haft nogle damer som har lånt et lokale til at sy i med 
deres store maskiner. 
Skole foto har en kursusdag om året. 
Linedanser benytter gymnastiksalen til afslutning samt to andre lørda-
ge, hvor der danses på livet løs. 
Børnehaven har en ugentlig dag i gymnastiksalen i vinterhalvåret. 
Så har vi nogle bogreoler på gangen med mange gode bøger, som folk 
kan låne og også selv aflevere bøger.  
Hvis nogen har andre gode ideer til hvad man kunne bruge skolen til, 
må i gerne sige til. 
 

Pia Møller 
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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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FUGLESKYDNING  2019 

 

Traditionen tro, afholder Herslev Sogns Borgerforening fugleskydning. 

Det er et gratis arrangement for alle, som finder sted: 

Søndag d. 15. September kl. 14:00  

i Sørens lade på Herslevgaard. 

 

Kom og se om du kan slå sidste års vindere. Der er kaffe og kage  
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Siden sidst fra Herslev Børnehave… 
 

Vi har hen over foråret haft lukket vores legeplads pga. rotter derude. 
Rotterne har vi fået bugt med, så nu må vi atter være ude på legeplad-
sen DEJLIGT.  
 

Vores traditionelle bedsteforældredag samt vores arbejdsdag i foråret 
blev lavet om pga. ovennævnte rotter. Arbejdsdagen skal vi i stedet for 
have fredag d. 6. september og bedsteforældrene hyggede indenfor 
sammen med børnene. De blomster som bedsteforældrene havde med, 
plantede børnene sammen med personalet, da legepladsen blev frigi-
vet. Så blomsterne pynter nu fint ude på legepladsen. Tusind tak for 
alle planterne!! 
 

Betina, som kommer i huset som vores altmulig mand/kvinde havde 
bygget en fin vaskehal til legepladsen. Vi var desværre ikke opmærk-
som på de skærpede regler, der er på hjemmelavede legeredskaber. 
Derfor bliver vi nødsaget til at skille os af med den igen. ØV ØV for 
børnene var vild glade for den og havde mange gode lege/ideer med 
den og aldrig har vores mooncars, cykler mv. været så rene!!! 
 

Ikke fordi vi ikke nyder at sommeren snart er forbi, men vi glæder os 
til det bliver oktober, så vi atter kan komme over og benytte os af hal-
len og især af alle redskaberne og få brugt og styrket vores motoriske 
evner. 
 

Fredag d. 13. december kl. 10.00 er børn og personale inviteret til Jule-

gudstjeneste i Kirken sammen med Sara. Her er man meget velkom-

men til at sætte x i kalenderen og komme og deltage. 
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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 lidt flere: 

 

Jacob Jensen er flyttet ind  på Herslev Fællevej 16  
På Herslev Møllevej 5 har vi ligeledes fået nye naboer 
Esge Hansen og Lisa Poldrugatsch er flyttet ind på Ryttervænget 2  
Christina og Christoph Rutenberg samt deres to børn Miya og Lilly er 
flyttet ind på Herslev Kirkevej 48  
Kirsten Meldahl og Per Jørgensen er flyttet ind på Højrupvej 146  
Marianne Trangerg er flyttet ind på Herslevvej 62  

 

 

 

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

05.09 
kl. 

19.30 
Sogneaften: Hans Nørkjær Ud-
vandringen til Amerika 

Konfirmandstuen, 
Herslev Bygade 8 

14+15.09 
Kl. 

08:00 
D-stævne Herslev Rideklub 

15.09 
Kl. 

14.00 
Fugleskydning 

Laden—
Herslevgaard 

17.09 
kl. 

15.30-
17.00 

Herslev-Taulov-Skærbæk vok-
senkor begynder 
Alle er velkomne! 

  

28.9. 
Kl. 

18:00 
Efterårsfest Forsamlingshuset 

  OKTOBER  

03.10 
Kl. 

19:30 
Sogneaften: Karsten Holm—
Historien of CASH 

Konfirmandstuen, 
Herslev Bygade 8 

26.10 
Kl.  

10-12 
Vi Hjælper Herslev 

Borgerforeningen 

(se Facebook) 

  NOVEMBER  

02+03.11 
Kl. 

10:00 
Ministævne Herslev Rideklub 

07.11 
Kl. 

19:30 
Sogneaften: Jacob Birkler—
Menneskesyn til eftersyn 

Konfirmandstuen, 
Herslev Bygade 8 

23.11 
Kl.  

10-15 
Husflidmarked Forsamlingshuset 

  DECEMBER  

12.12 
Kl. 

19:30 
Julekoncert Herslev Kirke 

Huskeseddel til opslagstavlen  

Næste nr. af Borgerbladet udkommer i weekenden 29/11-1/12 2019 
Deadline for materiale: ons d. 20. Nov. 2019 


