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Borgerbladet udsendes til alle husstande i Herslev sogn, 

samt til udenbys medlemmer af foreningen.                                         

Bladet sendes også til medlemmerne af Fredericia Byråd 
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Forsidebillede: Pia Møller 
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Formandens klumme 
22-11-2017 

 
Nu står Julen for døren og Julelyset er tændt på bygaden, til stor glæ-
de for de fleste, i hvert fald for min egen knægt.  
 
Siden sidste blad er der sket en del i Herslev. Vi har bl.a. fået en ny 
hjertestarter ved rideskolen. Den er opsat i rummet lige før porten til 
ridehallen.  Hvis der er stemning for det, kan vi afholde et kursus i an-
vendelse af hjerte starter; giv os lige et praj.  
 
Vi har afholdt vælger møde i forsamlingshuset med 6 veloplagte poli-
tikere og 30+ spørgelystende borgere, og nu hvor valget er overstået 
synes jeg, at vi skal sætte os nogle mål for hvad der skal ske med vores 
by.  
 
Jeg mener blandt andet, at busdriften må kunne omstruktureres såle-
des, at der går busser til Taulov. 
 
Med Venlig Hilsen 
Formanden Herslev Borgerforening 
 
Frank Foged 
Follerupvej 2 
71702656 

 

Dementi :  
Jeg vil gerne rette en undskyldning til Sille Thing Brabrand som jeg 
kom til at kalde, Sisse Buhl Jørgensen,  i mit interview til ”De 10 Nær-
gående”, i sidste udgave af Borgerbladet. 
 
Venlig hilsen. Karen G-Hansen. 
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Kirketaxa kan bestilles på menigheds-

rådets regning til alle gudstjenester 

på tlf. 75 50 34 11. 

Gudstjenester i Herslev Kirke 

Efteråret 2017 

03.12. Kl. 10 1. advent 
Højmesse ved Elin Skoven 

  

10.12. Kl. 10 2. advent 
Højmesse ved Eva Jerg 

  

17.12. Kl. 10 3. advent 
Højmesse ved Bjarne Hvid 

  

24.12. Kl. 15 Julegudstjeneste 
Ved Hans Kurt Debel Hansen 

  

25.12. Kl. 10 Juledag 
Gudstjeneste ved Børge M. 
Povlsen 

  

26.12. Kl. 9 2. Juledag 
Gudstjeneste ved Bente Hjul Jo-
hannessen 

  

December 
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Januar 

Februar 

01.01.18 Kl. 16 Nytårsdag 
Gudstjeneste ved Bjarne Hvid 

Efterfølgende 
bobler og 
kransekager 

07.01. kl. 9 1. søndag efter helligtrekonger 
Gudstjeneste ved Bente Hjul Jo-
hannessen 

  

14.01. Kl. 10 2. søndag efter helligtrekonger 
Gudstjeneste ved Sara Flokiou 

  

21.01. Kl. 10 sidste søndag efter helligtrekonger 
Højmesse ved Sara Maigaard 
Flokiou 

  

28.01. Kl. 10 Søndag septuagesima 
Højmesse ved Sara Maigaard 
Flokiou 

  

04.02. Kl. 10 Søndag Seksagesima 

Højmesse ved Sara Maigaard 

Efterfølgende 

kirkekaffe 

11.02. Kl. 10 Fastelavn 

Højmesse ved Sara Maigaard 

  

18.02. Kl. 10 1. søndag i fasten 

Højmesse ved Sara Maigaard 

  

25.02. Kl. 10 2. søndag i fasten 

Højmesse ved Sara Maigaard 
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Arrangementer i Herslev kirke 

vinter 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12. kl. 
19.30 

Julekoncert 
Ved Herslev- Taulov Voksenkor 
Efterfølgende gløgg og æbleski-
ver 

Kirke 
Forsamlingshus 
  

16.01. Kl. 19 Menighedsrådsmøde Konfirmandstue 

01.02. kl. 
19.30 

Sogneaften 
Vibeke Nasri, ”Mit liv i Ægypten 
i ord og billeder” 

Konfirmandstue 

01.03. Kl. 
19.30 

Sogneaften 
Foredrag og Sangaften ved Iben 
Krogsdal 

Konfirmandstue 
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11 måneder er gået – barselsvikaren siger 1000 tak! 

 

Den 11. december 2016 blev jeg indsat og den 13. november 2017 
har været min sidste dag som barselsvikar for jeres faste sognepræst 
Sara Maigaard Flokiou.  
 
Jeg har haft gode muligheder for afprøve mine evner som sognepræst 
– en del dåb, få begravelser/bisættelser og gudstjenester næsten hver 
søn- og helligdag. 
 
Jeg har mødt et sogn, der gerne vil samarbejde om det, der sker. Jeg 
har været en del af et engageret menighedsråd, der var åben for mine 
ideer og min måde at gøre tingene på og samtidigt støttede mig i at 
finde mig tilrette i det, der er tradition for i Herslev.  
 
Et stort TAK til menighedsrådet og de ansætte ved kirken for det! 
 
Ikke alt, hvad jeg gerne ville, kunne lade sig gøre – f.eks. blev der 
ikke et hold juniorkonfirmander. Men for langt det meste gik arbejdet 
glidningsfrit og var berigende på mange måder. 
 
Først og fremmest har jeg mødt mange venlig, imødekommende, ær-
lige mennesker. I skal vide, at jeg har nydt at være en del af 
”kirketeamet”! Samarbejdet fungerede meget godt, synes jeg. Og jeg 
håber, at I kan bære over med det, jeg først skulle lære, og tilgive det, 
jeg eventuel har stødt jer med.  
 
Tusind Tak for jeres opbakning til alt, hvad der skete i kirken og kon-
firmandstuen i løbet af de sidste 11 måneder! 
 
Jeg vil ønske jer alt muligt helt og lykke fremover  
og ikke mindst Gudsvelsignelse. 
 
Charlotte Quiring  
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Herslev Menighedsråd 

Formand:   Peter Lund,    75560063 21640690 

Kasserer og  

næstformand:  Asta Fink,    57560240 27388127  

Kontaktperson:  Mette B. Sørensen ,  86741932 22571488  

Sekretær:   Eva Lorey,    75560131 24844898 

Kirkeværge:   Per Valentin Nissen,  24627468 

Herslev- Taulov Voksenkor starter efterårssæsonen 
06.09.kl. 15.30 til 17.15 
 
Herslev- Taulov Voksenkor starter efterårssæsonen i Konfirmandstuen, 
Herslev Bygade 8 A. 
 
Vi øver hver onsdag eftermiddag, i alt 12 gange. Ligesom sidste år er 
Bodil Middelbo korleder og Eli Pagh sidder ved klaveret. 
 
Vi skal synge første gang til Allehelgensgudstjeneste i Herslev Kirke 
d. 5. november, desuden julekoncert i Herslev Kirke d. 7. december kl. 
19.30 samt adventsgudstjeneste i Taulov Kirke d. 10. december kl. 10. 
 
Det er gratis at deltage, gerne tilmelding til Asta Fink finkander-
sen@gmail.com el. 27388127. 
 

mailto:finkandersen@gmail.com
mailto:finkandersen@gmail.com
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Efteråret i Menighedsrådet 

Siden sidst er der som sædvanlig sket lidt forskelligt i både kirke og 

konfirmandstue. 

Sogneaften sæsonen begyndte med et foredrag af Charlotte Quiring 

om ”Iona- øen med det tynde slør”. 

Charlotte var forrige sommer  på opladning og -oplevelses tur til den 

skotske ø Iona, som ligger i de ydre Hebrider. Der hersker en helt spe-

ciel spiritualitet, og mange tager dertil for netop at lade op og tænke 

over livet. Charlotte var på et tidspunkt for år tilbage blevet opfordret 

til at tage til netop denne ø, for at opleve øen, dens community 

(samfund), dens historie og suge til sig af den stemning, der hersker. 

Det var en aften med Charlottes betragtninger over øen og dens virk-

ning på besøgende. Der var både teori, filosofi og teologi. Det med det 

tynde slør hentyder til at det føles som om, det er lettere at komme i 

forbindelse med spirituelle tanker. 

Der har været høstgudstjeneste med efterfølgende frokost i konfir-

mandstuen. Vi havde inviteret vores venskabs menighed fra Det dan-

ske Mindretal i Sydslesvig Skt. Hans til at komme og deltage. De kom 

en 10 stykker, og vi hyggede os som vanligt over frokosten. Efterføl-

gende kørte vi til lyng kirke i Fredericia, hvor vi fik en rundvisning og 

fortælling om kirken. Dernæst gik turen til Skærbæk, hvor vores kirke-

sanger Bodil Nepper bød på kaffe, lagkage og mere hyggelig snak.  En 

meget dejlig dag 

Vi har fået genoptaget Spaghettigudstjenesten eller Gud og Mad, som 

det også kaldes. Det kneb lidt med tilmeldingen, så vi var lidt bekym-

rede, men heldigvis endte vi med at være godt 20 personer. Det var et 

dejligt samvær med børnevenlig kirkegang og god spaghetti og kød-

sovs. Skønt at møde børn og forældre på denne måde. 
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 Vi har også haft en dejlig sangaften i konfirmandstuen. Eli stod for 

den, og hun havde spurgt nogle personer om de ikke ville udvælge et 

par sange, som har betydning for dem. De skulle så introducere dem 

denne aften. Det blev til mange gode historier og tanker og en hel 

masse sang. Herligt. 

 

Sidst i oktober var der BUSK gudstjenester over hele landet. BUSK står 

for Børn-Unge-Sogn-Kirke. 

Charlotte arbejdede hele lørdagen før med konfirmanderne, da det til 

denne gudstjeneste er meningen at lade børn/unge være meget med-

bestemmende mht. udformningen af gudstjenestens forløb. De unge 

mennesker havde fået gode snakke med Charlotte om mangt og me-

get. 

Derfor blev vi kirkegængere udfordret lidt om søndagen. Vi skulle 

nemlig skrive vores tanker om, hvorfor  vi var kommet i kirke denne 

dag, og hvad vi synes om fest i kirken. Flere af de indleverede sedler, 

blev efterfølgende læst højt. 

Det var en fin gudstjeneste med et noget anderledes indslag, men det 

var dejligt at høre om konfirmandernes betragtninger og at opleve 

deres deltagelse i højmessen. 

 

Sidste sogneaften i dette efterår var et rejseforedrag. Kristen Pagh og 

hans kone Gitte Schultz ville gerne komme og fortælle om deres ople-

velser på den berømte Camino vandringsrute i Spanien. 

De har gået den af 2 omgange, da det tager ca. 6 uger at gå den. Vi så 

mange flotte billeder og fik masser af gode historien fra deres oplevel-

ser.  Krydret med faktuelle oplysninger og praktiske detaljer. 
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. Der er flere forskellige ruter. Gitte og Kristen gik den der kaldes den 

franske. Dvs. vandringen begynder i det sydlige Frankrig og så slutter 

man i Santiago de Compostella i Spanien. Man kan gå denne ture af 

utallige grunde, og det behøver absolut ikke være religiøse. 

Ud fra foredraget kunne man forstå at det giver en helt speciel ro og 

det kan bl.a. været en af grundene til, at det er blevet meget popu-

lært. Man skal ikke forholde sig til ret meget, og man er ikke hele ti-

den presset tidsmæssigt. Man står op og går, tager en pause, når man 

støder på en cafe, og går så videre. Man kan suge til sig af naturens 

smukke variationer i landskaber, farver og temperaturer imens bene-

ne bærer en afsted. Tankerne kan sendes på langfart. Nogle går alene, 

andre  parvis. Ofte støder man på mange af de samme mennesker 

undervejs til Katedralen i Santiago de Compostella. 

Gitte havde sine støvler og sin rygsæk med, for at vise, hvor lidt man 

skal have med. Mindst muligt, for det skal bæres på ryggen det hele. 

Et sæt tøj at have på, et andet til næste dag. Om aftenen vasker man 

det man har brugt i løbet af dagen, og det hænges til tørre. Når det 

ikke at blive helt tørt, hægtes det på rygsækken, så det tørrer under 

næste dags vandring. 

En tur, en oplevelse der giver mange dejlige møder med andre men-

nesker fra forskellige lande, tid til ro og fordybelse og en grundig op-

ladning til hverdagens trummerum. 

Søndag d.12.november var sidste dag i Charlottes vikariat. Derfor ind-

bød vi i Menighedsrådet til en lille hyggelig seance i våbenhuset efter 

gudstjenesten. Vi bød på Asti og små hapser/tapas lækkerier og tid til 

at sige Charlotte tak for de godt 11 måneder, hun har været hos os. 

Hendes store engagement og arbejdsomhed, initiativrigdom og imø-

dekommenhed. Vi ønsker hende alt det bedste fremover. Faktisk har 

Charlotte fået et lille vikariat i Nørre Bjert her op til jul, så hun er alle-

rede i gang igen. 
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Torsdag d.7 december er der Julekoncert i Herslev Kirke. Endnu en-

gang vil Herslev-Taulov voksenkor underholde os med dejlig sang, der 

kan bringe os i den rette stemning. 

Efterfølgende er alle velkomne til Gløgg og æbleskiver i forsamlings-

huset og måske et par sange mere. 

 

   Mette Sørensen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herslev Kirke  
inviterer til Julekoncert 
 
Torsdag den 7. december kl. 19.30 

i Herslev kirke 
 

Herslev-Taulov Voksenkor  
under ledelse af Bodil Middelbo 
Julie Husballe Hansen, solo 
Eli Pagh, organist 

 
Gratis entré! 

Efterfølgende er der gløgg og æbleskiver til alle i forsamlingshuset! 
Alle er velkommen! 

Herslev Menighedsråd 
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Siden sidst i Herslev Børnehave……… 
…… fortalt i ord og billeder. 

 

Efteråret er over os, og det ses både ude og inde. Vi nyder rigtig meget 
vores nye udeværksted og sandkasse med legehus. Vej og park har 
knoklet, men det har vi så sandelig også. Af det overskydende træ, har 
vi kløvet brænde sammen med vores naturpædagog Rikke. Vi prøvede 
at tænde bål, men træet var alt for vådt. Så nu er det lagt til tørre, så vi 
kan bruge det til næste år.  
Nu glæder vi os til at indrette det nye værksted med skruestik, hamrer, 
save osv., så vi kan få lavet et rigtigt ude-værksted, der kan bruges året 
rundt.  
Vi holder indvielse af det nye værksted og resten af legepladsen tirsdag 
d. 30. jan. 2018 kl. 15.00. Vi vil gerne invitere alle børn, forældre og 
andre interesserede. Særskilt invitation kommer når vi nærmer os.  
I skrivende stund er der godt en uge til 1. dec., og så skal vi rigtig jule-

hygge. Og mon ikke vi traditionen tro får besøg af julemanden. Ho ho 
hoooo………….        

Hilsen os alle i  

Herslev Børnehave  
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Hjertestarteren er flyttet op på Herslev Skole 
 
I finder Hjertestarteren i bygningen til venstre efter bommen  
(den første dør til venstre).  
 
Der er skilte udenfor, og døren er altid åben.   
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 Hvem er Frank Foged ? 
 
Født den 24. december 1983 i Fredericia, men 
har, boet hele barndommen i Snoghøj. 
Har boet i Herslev i 2 ½ år. 
Arbejder som I.T. konsulent i Haderslev. Er 
også formand for Herslev Borgerforening.  
 
De 10 NÆRGÅENDE: 
Det første jeg kan huske i livet 
er……“ferier med mine forældre i cam-
pingvognen, bl.a. til Frankrig.” 
  
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“havbiolog”  
  
Jeg er allermest lykkelig…… “ nu, og føler at lykken er steget grad-
vis med at jeg er blevet ældre”  
  
Mit livs største vendepunkt var..... “ da jeg blev udsendt til Afghani-
stan” 
  
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “ være hjemme, og nyde 
at gå og lave noget i huset og haven” 
   
Man ved, man har en rigtig ven når….. “man kan stole på den, uan-
set hvad. En man kan , til en hver tid, ringe til ”  
  
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “alt med teknologi” 
   
Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“at have et godt nabo-
skab og være del af et større fællesskab”  
  
Når jeg bliver gammel vil jeg… “nyde livet, endnu mere end jeg gøre 
i dag!” 
  
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “forhåbentlig forlade det side-
læns med så meget fart på som muligt!” 
  
Tak til Frank.   
 Karen Gallagher-Hansen. 
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Skal De have FEST – MØDE – ARRANGEMENT så er HERSLEV 

FORSAMLINGSHUS lige stedet. 
  Det er hverken for stort eller for småt. Lille sal med plads til ca. 25. Stor sal                    
med scene og plads til 100 spisende gæster, 
eller max. 150 til arrangementer. 

  Dejligt stort køkken med bl.a.:       
8 Gasblus 
2 Store el-ovne 
Hurtig opvaskemaskine 
2 Store køle-svaleskabe 
Dobbelt kaffemaskine 

  Gode parkeringsforhold. 
Bestilling Tlf.: 2398 8053  man. – fre. Kl. 16.00 – 18.00 

Nye- og handicapvenlige toiletter! 
www.herslevforsamlingshus.dk 
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Kom med på vores Facebook-gruppe 

Herslev Borgerforening har oprettet gruppen Herslevborger på Facebook. 
Vi er pt. 426 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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Nyt fra forsamlingshuset 
 

Efterårsfest  – Det var med tungt hjerte at vi tog beslutningen om at 
aflyse årets efterårsfest. Men grundet kun 44 tilmeldte ville vi ikke 
kunne få det til at løbe rundt rent økonomisk. 
Vi prøver naturligvis igen i 2018J, så sæt allerede nu kryds i kalende-
ren lørdag d. 29. september. 
 

Banko – Hver onsdag i perioden september til marts spilles der banko 
i forsamlingshuset. I øjeblikket er gennemsnitlig 40 kvinder og mænd 
såvel unge som gamle der støtter op om dette, men der er plads til 
mange flere. Så kom endelig op og vær med til en hyggelig aften.  Vi 
åbner dørene kl. 17:45 og starter spillet kl. 18:45. Der er altid mini-
mum 40 gevinster der skal finde nogen heldige ejere. 
 

Udlejning - Nu hvor vi er godt i gang med 2017 ser vi til vores store 
glæde en stor fremgang i udlejningerne. Vi er rigtig glad for at så man-
ge vælger at bruge huset både på hverdage og i weekenden. Så skulle 
du have lyst til at leje forsamlingshuset så tjek vores hjemmeside på 
www.herslevforsamlingshus.dk, eller kontakt Mette på 23988053 
(IKKE SMS) 
 

Jule- og husflidsmarked – Dette afholdes d. 25. november og her vil 
der være mulighed for at købe dekorationer, julepynt samt mange 
andre spændende ting. Julemandens hjælpere har lavet et værksted, 
hvor du kan lave en julegave eller toJ og naturligvis kigger han selv 
forbi i løbet af dagen. 
Endvidere vil Herslev voksenkor kigge forbi og synge jule ind. 
ALLE ER MEGET VELKOMNE. 
 

Lad os i fælleskab hjælpe hinanden med at holde liv i vores dejlige 
landsby! 
På bestyrelsens vegne  
Tina Davidsen 

http://www.herslevforsamlingshus.dk
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Bankospil 
Herslev Forsamlingshus 

 

Kom til bankospil i Herslev Forsamlingshus. 
Der spilles banko hver onsdag i efterår/
vinter-halvåret 
Dørene åbnes kl. 17:30 og spillet starter 
kl. 18:45. 
 

Vi starter op onsdag d. 13. september 2017. 
 

Priserne er så alle kan være med ☺ 
Medlemskab for en sæson 10,- kr. 
Pr. plade 10,- kr. 
Puljebanko 25,- kr. 
Herslevbanko 20,- kr. 
Øvrige spil fra 5,- kr. af. 
 

Håber vi ses til et par hyggelige timer! 
                                       Med venlig hilsen 
                                           Bankoteamet  
                                     Herslev Forsamlingshus 
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Hvem er Inge Blecher Madsen? 
 
 
Født den 28.december, 1942 i Vamdrup.  
 
Har boet på Gl. Ribevej i 47 år 
 
Arbejde: Ud at tjene i huset som 14 åri-
ge. Som 15 årige, kom på centralen, hvor 
Inge arbejdede som telefonist i 6 år. Så 
var hun hjemmegående indtil 1979, for at 
passe sine 4 børn. Så begyndte hun grade-
vis at arbejde på Tolstrup Mejeriet, først 
fra kl.8 kl.12, da hun havde børn i skole-
alderen. Senere blevet det som fuldtid, 
hvor hun havde ansvar for alle uniformer 
m.m., og blev i alt til 23 år. 
 
 
De 10 NÆRGÅENDE: 
  
Det første jeg kan huske i livet er……“ Min mor fik børnelammelse da jeg kun var 
et år gammel, og vi søskende som endnu ikke gik i skolen, skulle passes hos familien, 
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da mor blev indlagt på sygehus i 2 år. Det første jeg kan huske er, at imens mine sø-
stre og jeg legede ud på vejen, kom min mor `gående´ ud med krykker. Jeg vil be-
stemt ikke kendes ved hende, for sådan havde jeg aldrig set hende før. Heldigvis, 
med tiden, fik hun sin førlighed tilbage.” 
  
Da jeg var lille, ville jeg gerne…. “sidde på kontor” 
  
  
Jeg var allermest lykkelig dengang……. “jeg fik mine 4 børn” 
  
Mit livs største vendepunkt var..... “ da vi kom hjem og gå, som 60 årige på efter-
lønnen”  
 
Da jeg havde weekend, vil jeg aller helst…. “afsted i campingvogn, men den har vi 
nu solgt. Nu går der megen dejlig tid med at have gæster”  
   
Man ved, man har en rigtig ven nå…. “der sker noget i familien som er svært at 
takle, så har man en udenfor familien, som man kan dele sine bekymringer med” 
  
 
Jeg synes selv jeg er bedst til…. “at bage, til stor fornøjelse for min familie” 
   
“Det jeg sætter størst pris på, ved at bo på Gl. Ribevej er……“ naboskabet” 
  
 
Når jeg bliver gammel vil jeg… “nok indtil byen og bo” 
  
 
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “samle mine børn omkring min” 
  
Tak til Inge.                                                                
Karen Gallagher-Hansen. 
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Set og sket i grand oldboys – efterår 2017 
 

Så gik der endnu et år med udendørsfodbold med træning mandage og 
turnering onsdage. 
 
Der var som sædvanligt et godt fremmøde, der faktisk toppede i som-
merferien hvor vi prøvede at holde fast i træning mandag. Men mange 
af vores ældre udøvende afventer jo også at prisen på ferierejser falder 
når skolerne starter igen! 
 
Turneringsmæssigt var der som altid godt humør – en fornøjelse at se 
så mange spillere fra forskellige klubber komme hver onsdag til bed-
stefar fodbold i Herslev. En tak til Johnberth for at lave turneringspro-
grammet, til Jan som er dommer hver onsdag og naturligvis til Lars og 
Henry for at trylle velsmagende stadionplatter frem på grillen. 
 
Resultatmæssigt sluttede begge hold i den tunge ende – i den ende hyl-

7000 Fredericia

75 95 40 32

30 74 40 32

v/ Lene Maria List & Inger Johansen

Klinik for Fodterapi

Stationsvej 46, Pjedsted

Vi er 

flyttet !
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der vi principper som ”det gælder ikke om at vinde men om at delta-
ge”. Så det gør vi så i år.  
 
Først ved efterårsferien stoppede vi udendørs og er nu godt i gang in-
dendørs i Landerupgård hallen. 
 
Den 28. oktober blev der holdt afslutning med ledsager. Her gik turen i 
år til Den Gamle By i Århus (på en eller anden måde ganske rammen-
de). Jesper styrede bussen og ”festudvalget” sørgede for mad og drikke 
til turen. Alt sammen til UG.  
 
Vi havde en 3-4 timer i Den gamle By i tørvejr hvor vi hyggede os og 
bl.a. brugte en del tid i den nye 70er bydel der er under opførelsen.  
 
Skræmmende at se nogle ting man kan huske fra barndommen er endt 
på museum. Dagen sluttede med festlig middag i klubhuset – også her 
skal lyse et tak for indsatsen med servering m.m. 
 
Til sidst, men ikke mindst blev årets ”Guttermand” fundet. Efter af-
stemning blev Gunnar Arentsen fortjent kåret som vinder og har nu 
retten til at blive kaldt en guttermand det næste års tid – hvilket vi nok 
skal blive mindet om gentagne gange. 
 
Oldboys ønsker alle en rigtig glædelig Jul og 
et godt Nytår. 
 
/Lars Thorbjørk 
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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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Nyt fra Herslev Rideklub 
 

Et år er ved at nå til ende, og et dejligt et af 
slagsen har det været. I 40 år har klubben eksi-
steret, hvilket selvfølgelig blev fejret med en 
fest. Desværre var vejret ikke rigtig med os, 
men det var alligevel en dejlig dag.   
 
Tak for opbakningen fra byens borgere, både om dagen til aktiviteter-
ne og om aftenen til festen i forsamlingshuset.  
 
I forbindelse med jubilæet, har vi afholdt 2 store stævner i år. Der kom 
mange besøgende udefra, og det har været nogle rigtige gode weeken-
der, med en masse positiv feedback omkring vores lille by. Tak for lån 
af marker til parkering og fordi I viser hensyn for de besøgende. 
 

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 by-
en og omegn. 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, gløgg og æbleskiver, dans om juletræ, Lucia optog og selvføl-
gelig godteposer til børnene i ridehuset. Se hele programmet her un-
der eller på plakaten ved forsamlingshuset.  
 
Husk at godteposer skal bestilles inden fredag den 8. december og be-
tales i køkkenet ved ankomst. Man får et nummer når posen er betalt, 
som skal afleveres til julemanden. J 
 

I forbindelse med den søde juletid, så er der jo rigtig mange der fejre 
jul her hjemme i Herslev. Så hvis du i år står og tænker, at det er bøvlet 
og komme af med juletræet igen, så vi er de glade aftagere. J Alt du 
skal gøre er, at smide det hen på rideskolens parkeringsplads helt over 
i side ved buskene. Der kommer et lille skilt op hvor de skal lægge.   
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Den 21. januar 2018 kl. 13.00 afholdes den årlige generalforsamling i 
klubben.  
På generalforsamlingen vælges der nye medlemmer til bestyrelsen, 
fortælles beretninger fra de forskellige udvalg, 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. J 
 

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 
16.10 Lucia optog i ridehallen og efter det slut. 
Alt her er ca. tider og det kan rykke sig lidt den ene eller anden vej. J 
 

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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Nyt fra Herslev Idrætsforening  
 
Herslev Idrætsforening afholder generalforsamling mandag den 12. Fe-
bruar 2018 kl 19.00 i klubhuset (ved gl. Herslev Skole)  
 
Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan læses på www.herslev-if.dk.  
 
Eventuelle forslag skal sendes til formand@herslev-if.dk senest fredag 
den 8. februar 2018.  
 
Vel mødt  
 
Bestyrelsen  
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Da de gamle indtog ”Den gamle by” - Nyt fra Oldboys 
 

Efter en hyggelig morgenmad i klubhuset i Herslev lørdag 29. oktober, tog 37 gamle 
oldboys spillere inkl. ledsagere af gårde, hvor Jesper i en magelig bus kørte os til 
Aarhus for at besøge ”Den gamle by”, hvor hovedvægten skulle lægges på Møntme-
stergården. 
 

Lidt historie 
 
Den gamle by blev grundlagt i 1909 af Peter Holm, men selve byen så faktisk først 
sin begyndelse i 1913/14 da der blev genopført en gammel Borgmestergård fra Aar-
hus. Borgmestergården blev opført på det sted i Den Gamle By der benævnes Torvet.  
 

Borgmestergården 
 
 Ved genopførelsen blev bygningen ført tilbage til dens oprindelige udseende fra 
1597. Bygningen lå i sin tid på hjørnet af Vestergade og Lille Torv i Aarhus. Borg-
mestergården blev indviet 23. juli i 1914. Det er en fin gammel købmandsgård fra 
renæssancetiden; den blev ejet af flere købmænd, heriblandt også af flere borgmestre, 
hvorfor den fik navnet Borgmestergården. 
 

          
        Borgmestergården på ”Torvet” i Den Gamle By   
 

Møntmestergården 
 
På Torvet, ved siden af Borgmestergården i Den Gamle By, var meningen at opføre 
et gammelt rådhus, men Den Gamle By kunne ikke finde en by, der ville af med sit 
gamle rådhus. Pladsen kom derfor til at stå ubebygget i mange år. 
 

    

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dengamleby.dk/fileadmin/_processed_/6/4/csm_35-borgmestergaarden-_1__6c6b189551.jpg&imgrefurl=http://www.dengamleby.dk/viden/huse-fra-hele-danmark/huse-fra-aarhus/&docid=PS4of7YO1lJ0DM&tbnid=9mtSNIeYjvasMM:&vet=1
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    Møntmestergården – til venstre i billedet anes Borgmestergården                                                                                 
 

Den meget flotte Møntmestergård blev opført på Torvet, der hvor tanken var at opfø-
re ”et gammelt rådhus”. Møntmestergården var oprindeligt opført i 1683 i Borgerga-
de i København. I 1944 blev den registreret og taget ned. Meningen var at genopføre 
bygningen et eller andet sted i København. Derfor registreringen, men planerne om at 
genopføre bygningen i København blev ikke til noget. I stedet blev ”bygningen” lagt 
på ”lager” i et skur. 
 

I 1995 erhvervede Den Gamle By byggematerialet til den københavnske Møntme-
stergård, der i 6 blokvogne i 1998 blev fragtet til Aarhus. Det tog godt 10 år at gen-
opføre bygningen. Prisen for projektet var høj. Da dronningen, der er protektor for 
Den Gamle By, i 2009, i 100-året for Den Gamle Bys grundlæggelse indviede byg-
ningen, stod den museet Den Gamle By i den nette sum af 60 millioner kroner.  
 

Møntmestergården er i 2 ”stokværk”, det gamle ord for etager. Man byggede  
Bindingsværkshuse op med tømmerstokke. Tømmerstokke er et tilhugget stykke 
tømmer. På billedet af Møntmestergården ses (tæl antal vinduer), at bygningen har 16 
fag. Et fags længde kan variere mellem ca. 1,5 og 1,9 meter målt mellem de lodrette 
bærende stokke ved siden af hvert vindue.  Møntmestergårdens samlede længde er på 
24 meter. 
 

Ved genopførelsen af Møntmestergården er hovedparten af det bindingsværk og tag-
værk, der blev brugt, originalt fra 1600-tallet medens Indretningen og dekorationerne 
er fra 1700-tallet, fortalte guiden. 
 

Går man tæt nok på bygningen ses tydeligt, at huset er opført i bindingsværk, men i 
1700 tallet, fortalte guiden, at bindingsværk blev umoderne i København. Det hænger 
nok også sammen med den store brand, der i 4 dage i 1928 hærgede i København, 
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hvor knap 1/3 af byens huse blev brandens bytte. Kvarteret, der hvor Møntmestergår-
den lå, undgik branden. 
 

For at skjule Møntmestergårdens bindingsværk blev det overmalet således, at bygnin-
gen kom til at ligne et stenhus. Se nærmere på ”stenene” på billedet under hvert vin-
due i begge stokværk samt kvistene!  

                                    
Udsnit af det overmalede bindingsværk             Indgangen til Møntmestergården          
Det ligner sten. Flot illusion!                                 på gårdspladsen 
Bindingsværket anes bag opstregningerne 
 

Fra facaden ud mod Torvet er der ingen indgang til bygningen. Indgangen ligger på 
”gårdsiden”; for at komme ind i Møntmestergården må man derfor gå om til gårdsi-
den/bagsiden af bygningen. 
 

Møntmestergården blev som nævnt opført (bygget) i 1683, men den bygning man ser 
i Den Gamle By i dag er den udgave af huset, der blev moderniseret i 1760’erne. Ved 
moderniseringen opnåede huset sit højdepunkt i udsmykningen, der er i barok- og 
rokokostil. Meget flot! 
 

Møntmesteren 
En møntmester var den person, der i middelalderen var ”chefen” for al produktion af 
mønter. Dengang fik møntmesteren sine initialer eller sit mærke fx en lilje, sammen 
med kongens billede og rigsvåben, påtrykt mønterne. Mønten dengang i 1600-tallet 
hed ”Rigsdaler”. Rigsdaleren blev afskaffet ved lov i 1873 og ophørte som dansk 
møntfod da ”kronen” blev indført 1. januar 1875. 
 

Her nedenfor et billede af en gammel daler fra Christian den 3’dies tid. Han var kon-
ge i perioden 1534 – 1559 
                                                                 Møntmesterens lilje anes her 

                                                            
      
Den ældste daler i Danmark blev præget i 1537. Efter 1625 inddeltes en rigsdaler i 6 
mark og 1 mark i 16 skilling. Dvs. en rigsdaler var 96 skilling. (Når man hører begre-
bet ”en skillingsvise”, er det viser, der kostede 1 skilling dengang. Efter ændringen til 
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Bankospil 
Herslev Forsamlingshus 

 

Kom til bankospil i Herslev Forsamlingshus. 
Der spilles banko hver onsdag i efterår/
vinterhalvåret 
Dørene åbnes kl. 17:30 og spillet star-
ter kl. 18:45. 
 

Vi starter op onsdag d. 13. september 2017. 
 

Priserne er så alle kan være med ☺ 
Medlemskab for en sæson 10,- kr. 
Pr. plade 10,- kr. 
Puljebanko 25,- kr. 
Herslevbanko 20,- kr. 
Øvrige spil fra 5,- kr. af. 
 

 
Håber vi ses til et par hyggelige timer! 
                                        

Med venlig hilsen 
Bankoteamet  

Herslev Forsamlingshus 
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kronen kostede en sådan ”skillingsvise” i 1875 mellem 10 og 25 øre pr. stk.). 
 

Det var møntmesteren Gregorius Sessemand, der opførte bygningen som privatbolig. 
Frem til 1752 boede de følgende møntmestre og deres familier i huset. Man boede i 
stueetagen medens de fine sale på førstesalen kun blev brugt ved festlige lejligheder. 
Her kan fremhæves husets fine festsal Karnapsalen. 

                 
     Udsnit af karnapsalen                  Den fine trappe. Bygningens fineste                                                       
enkeltelement, sagde guiden 
 
Mere fra Møntmestergårdens indre 
 

               
             Guiden fortæller om Møntmestergården – her i den store stue 
 

Læg mærke til det eksotiske fugleloft! Sådan fik man ”himlen” indendørs. Loftet er 
malet omkring 1730. Gulvet ligner ”marmorfliser”, men fliserne er malet på trægul-
vet. Dette rum var indbegrebet af ren illusion! Det ser ud af noget, det ikke er!                            
 



42 

 

                        
Lasse og Gerhard ved den fine,                       Interiør fra Møntmestergården. Flot  
gamle ovn                                                          chatol fra 1700-tallet 
                                   
På byvandring 
Vi blev delt op i to hold, hvor det ene hold skulle se Møntmestergården før frokosten 
og det andet hold bagefter. Frokosten, bestående af en stor madpakke, var produceret 
af Den Gamle By’s restaurant ”Madkassen”, hvor madpakken sammen med med-
bragte drikkevarer blev fortæret.  
 

Før og efter besøget på Møntmestergården var der rig lejlighed til på egen hånd at 
besøge mange af de 75 gamle huse, som Den Gamle By består af i dag. I flere af hu-
sene var der lejlighed til at købe diverse varer og opleve miljøet fra for længst for-
gangne tider. 
 

 En sådan tur gennem Den Gamle By sætter mange minder i gang. Det er tankevæk-
kende her i 2017 at besøge lejligheder fra 1970-erne og senere og se den store udvik-
ling, der er sket på så forholdsvis kort tid fx køkkener, sanitet, møbler etc. samt lej-
lighedernes og rummenes størrelse. 
 

Julekalendere 
I 1979 udsendte Danmarks Radio en julekalender ”Jul i Gammelby” der foregår i 
Den Gamle By. Senere gentog Danmarks Radio successen og udsendte i 1995 juleka-
lenderen ”Hallo det er jul”, der er en fortsættelse til ”Jul i Gammelby”. Begge juleka-
lendere kan ses/genses på YouTube. 
 

Årets guttermand 
Ved 16-tiden kørte Jesper os tilbage til Klubhuset i Herslev, hvor der var dækket fint 
op til middagsmad, hvor der var stor buffet med varm mad med tilbehør samt øl, vin 
og vand. Snakken gik lysteligt med dagens oplevelser og hyggesnak. 
 

”Årets guttermand” 2017 skulle findes. Stemmesedlerne, som spillerne havde  
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udfyldt, blev overdraget til Ole Møller, som efter optællingen kunne fortælle, at Gun-
nar Arentsen havde fået flest stemmer. Et stort tillykke til Gunnar, ”årets guttermand 
2017”!  
 

Til sidst en stor tak til arrangørerne Lars G, Erik, Gunnar og Ole S for en god tur! 
Også en stor tak til Jesper for fin og behagelig kørsel!  
 

Herslev/Taulov Oldboys i november 2017 
Jonberth 
 

Efterårstanker 
Efteråret er kommet – og nu ses det rundt omkring. Bladene drysser ned og 
lægger sig overalt – mest synligt og lidt sørgeligt er nok den første frostnats 
skader på rigtig mange planter både ude i naturen og især i haven. Min ene-
ste georgine hænger sørgmodig med sine mørke blade ud over krukkens 
kant. 
 
Vandrer man lidt rundt i området, kan man se følfod, der vender sine sort- 
og sølvfarvede blade ud mod lyset- ganske dekorativt. 
Majsmarkernes friske grønne planter er forvandlet til tørt vissent løv. 
Visse svampearter pynter i skovbunden eller hvor der ellers ligger gamle 
træstykker, er der op blomstret flotte, stribede fyrsvampe. (lige til juledeko-
rationen). 
 
Er man lidt trist til mode, må man trøste sig med, at på de nøgne grene sid-
der der i spidsen en helt ung knop – begyndelsen til det spirende forår. Og 
under bladene i skovbunden hviler anemonerne og ligger klar til at bryde 
frem, når temperaturen når op på de rigtige varmegrader. 
 
En dag blev jeg spurgt, om jeg var færdig med at rydde op i haven inden vin-
teren. Jeg måtte indrømme, at det var jeg ikke. Visse ting skal jo gøres: have-
møblerne skal ind. Hynderne pakkes ned og gemmes til næste sommer. 
Græsset skulle have været slået endnu en gang, og mange af de visne plan-
ter burde også klippes af og lægges på kompostdyngen. Krukkerne skal tøm-
mes og stilles væk. Nu må jeg se, om jeg får lyst til at gøre det. 
 
De blade der er tilbage på træerne, må jeg vente på. Det bliver måske ikke 
før ved juletid, de sidste blade drysser ned. Nu kan jeg jo håbe på en god 
frisk vind, der vil hjælpe med at flytte de sidste. Der er så stor forskel på, 
hvornår de forskellige træer smider bladene. Vi har et hjertetræ på gårds-
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pladsen, og det er det første træ, der tager imod efteråret med flotte gule 
blade, der falder af efter et par dage allerede i slutningen af september. 
 
Valnøddetræet og vores troldhassel blev for længe siden inspiceret af nogle 
herlige egern. Først kom der et, der var let at kende. Det er rødt med en hel 
sort, tyk hale. Der har altid kun været et egern her, men en dag så jeg plud-
selig to, muligvis tre. Det var svært at se hvor mange, for de er utrolig hurti-
ge. Sådanne egern må have et stort territorium, hvor de kender alle hassel 
og valnøddetræer, så de ved præcis, når nødderne er modne. Jeg deler ger-
ne mine nødder med de vimse egern. 
 
I år fik jeg også kun 5 valnødder, men pyt med det. Fornøjelsen ved at se de 
adrætte dyr smutte rundt i troldhasselbusken, er meget mere værd. 
 
Det er efterår nu, men jeg har tænkt på det kommende forår. Jeg har puttet 
en hel del påskeliljeløg i jorden. Det er så livsbekræftende, at se de forskelli-
ge løgplanter titte frem, og det vil med en mild vinter ikke vare så længe, 
inden erantis og vintergækker kommer frem. Jeg har også forberedt somme-
ren med frø af forskellige stauder. I den forbindelse skal denne her opleves:  
 
Sidste sommer, da jeg gik en tur med hunden, fik jeg en sjælden botanisk 
oplevelse. Ved en markvejs grøftekant dukkede der pludselig en helt fanta-
stisk blomst op. En ca. 1m højplante med en hel del store flotte lysegule 
blomster. Jeg kunne med det samme se, at det var en skabiose- aldrig før 
set, kun kendt med lyseblå blomster fra blomsterbutikken. 
 
Jeg tog nogle billeder af planten og viste den til en planteskoleejer. Han på-
stod, at gule skabioser ikke fandtes. Men en bekendt fandt frem til et billede 
på en af nutidens telefoner – så det var altså rigtigt. Men hvordan er så sjæl-
den en blomst pludselig dukket op ved vejkanten på et ensomt sted? Jeg 
snuppede et par frøstande fra blomsten, så nu skal den sås ( i en urtepotte). 
 
Sidste år havde jeg nogle flotte fingerbøl, som havde sået sig selv. Mange 
frøplanter er rigtig skønne, og når de sår sig selv, kan de lide forholdene og 
bliver rigtig gode. 
 
Året rinder snart ud, og man kan sætte sig og fundere over 2017. Jeg havde i 
eftersommeren en spændende oplevelse. Pia inviterede mig op på skolen, 
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hvor hun viste rundt på min gamle arbejdsplads. Det var interessant at gense 
de kendte lokaler. Jeg er imponeret over, hvor flot der er over det hele, og 
så alle muligheder der er for Herslevborgere til at benytte sig af de mange 
tilbud der udbydes. Det er de rette folk, der har overtaget vores dejlige sko-
le.  
 
Nu er det jo spændende, hvordan vinteren arter sig. Skal vi ud at kaste sne, 
eller bliver det som de sidste vintre – et langt forår.  
Gundhild Jensen. 
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Idrætsforeningen 
http://www.herslev-if.dk/ 

Formand:  John Meldgaard Nielsen 28 58 13 17  

Næstformand: Robert Ostaszewski 30 63 61 67  

Kasserer:  Henrik Jørgensen  26 27 72 21  

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

Herslev Menighedsråd 
Formand:   Peter Lund,    75560063 21640690 

Kasserer og  

næstformand:  Asta Fink,    57560240 27388127  

Kontaktperson:  Mette B. Sørensen ,  86741932 22571488  

Sekretær:   Eva Lorey,    75560131 24844898 

Kirkeværge:  Per Valentin Nissen,  24627468 

Tilflyttere til Herslev 
 
I løbet af 2017 er der kommet 16 nye familier til Herslev. Det er glædeligt at 
folk gerne vil flytte til Herslev sogn, og at færre og færre huse efterhånden 
står tomme.  
I må stadigvæk meget gerne give besked, hvis I hører om nye tilflyttere, så vi 
kan få budt dem ordentligt velkommen. 
  
• D. 1/9 flyttede Dennis Brink ind i huset på Herslev Bygade 24 
• I oktober flyttede Gitte Frost Bravnbæk og Lasse Hougård Nielsen ind på   

Østervej 12 med lille Sofie på 10 mdr. 
• Pia og Morten Bertelsen Hansen er flyttet ind på Herslev Fælledvej 56 
• I november er Peter Hansen flyttet ind på Herslev Kirkevej 42A 
• Malanie og Kiton Emanuel da Silva Cunha er flyttet ind på Højrupvej 146 
• I december flytter Kristina `Saltytè og Lars Nielsen ind på Gårdvænget 6 
• På Kirketoften 17 flytte et ægtepar ind med deres gamle hund.                                                                
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Huskeseddel til opslagstavlen  

 
 

Næste nr. af  Borgerbladet udkommer i weekenden 30/3– 1/4 2018 
Deadline for materiale: onsdag d. 21/3 2018 

December 2017 
07.12. kl. 19.30 Julekoncert 

Ved Herslev- Taulov Voksen-
kor 
Efterfølgende gløgg og æble-
skiver 

Kirke 
Forsamlingshus 
  

10.12 kl. 13.00 Juletræsfest  Rideskolen 

  Januar 2018  

16.01 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Konfirmandstue 

21.01 kl. 13.00  Generalforsamling Herslev Rideklub 

  Februar 2018  

01.02 kl. 19.30 Sogneaften 
Vibeke Nasri, ”Mit liv i Ægyp-
ten i ord og billeder” 

Konfirmandstue 

  Marts 2018  

01.03 kl. 19.30 Sogneaften 
Foredrag og Sangaften ved 
Iben Krogsdal 

Konfirmandstue 

06.03 Kl. 1930 General forsamling for Herslev 
Borgerforening 

Herslev Forsamlings-

hus 

Hver Onsdag Kl. 17:45 Banko – opstart spillet starter kl. 
18:45 

 Herslev Forsam-

lingshus 


