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Oles krumme.
Den 3/11 2018 afholdt vi et møde med Demokrati og borgerudvalget. Fra
kommunen deltog: Christian Jørgensen, Lise Nielsen, Benta Ankersen og
Charlotte Jacobsen. De fik nogle spørgsmål med hjem, som de kunne arbejde med, og vi har fået foreløbige svar, at de vil gøre noget mere for at speede op på salget af Knudsens grund.
Vedr. børnehaven har de svaret: Vi kan orientere jer om, at Herslev Børnehave stadig er en del af det samlede kapacitetsudbud på de 0 til 5 års området i Fredericia.
Endvidere at Ejendomsafdelingen har været i dialog med Ole Møller omkring
vilkår for en ny lejekontrakt, idet der i den nuværende lejekontrakt er aftalt,
at der skal forhandles ny lejekontrakt senest i december måned 2018, og
som vil være gældende fra juli 2019.
Vedr. hjemmesiden er status: hjemmeside/subsites er pt., at vi er i testfasen, og at det formentlig vil blive præsenteret på det store fællesmøde, som
forventes afholdt i foråret 2019. tanken er, at disse sider primært skal have
et meget udadvendt fokus.
Derudover kan nævnes, at der er kommet midterstriber på Herslevvej, som
de fleste af os er meget glade for.
På opfordring fra borgere havde vi inviteret Trykfonden til at komme, og
fortælle os om hvordan vi forebygger indbrud i vores boliger. De stillede
med 2 kompetente personer der forberedte sig bl.a. Ved at tage en rundtur i
byen for at være godt forberedt.

I forsamlingshusets store sal, var vi 13 personer inkl. 4 bestyrelsesmedlemmer. Alt for lidt fremmøde til sådan en aften. Hvad sker der dog Herslev?
Skal vi virkelig ikke have sådanne arrangementer fremover?
Vi holder generalforsamling tirsdag d. 5/3 2019 kl. 19. Mød nu op!
Vi mangler på nuværende 3 bestyrelsesmedlemmer! NB! Ingen Borgerforening ingen talerør overfor kommunen, ingen til at styre helhedsmidlerne.
I ønskes alle en Glædelig Jul.
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Gudstjenester i Herslev Kirke

December 2018
02.12. kl. 10 1. Advent
Højmesse ved Charlotte Quiring
09.12.

Efterfølgende kirkekaffe i våbenhuset

kl. 9 2. Advent
Gudstjeneste ved Finn
Rønnow

16.12. kl. 10 3. Advent
Højmesse ved Charlotte Quiring
23.12. kl. 10 4. Advent
Højmesse ved Charlotte Quiring
24.12. kl. 15 Juleaften
Gudstjeneste ved
Charlotte Quiring
25.12. kl. 10 Juledag
Højmesse ved Charlotte Quiring
26.12.

30.12.

kl. 9 2. Juledag
Gudstjeneste ved
Charlotte Quiring
Ingen Gudstjeneste
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Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjenester på tlf. 75 50 34 11.

Januar 2019
1.1.19.

kl.16 Nytår
Gudstjeneste ved
Charlotte Quiring

Efterfølgende mousserende vin og
kransekage i våbenhuset

6.1.

kl. 10 Helligtrekonger
Højmesse ved Charlotte Quiring

13.1.

kl. 10 1. søndag efter Helligtrekonger
Højmesse ved Charlotte Quiring

20.1.

kl. 10 2. søndag efter Helligtrekonger
Højmesse ved Charlotte Quiring

27.1.

kl. 10 3. søndag efter Helligtrekonger
Højmesse ved Charlotte Quiring
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Februar 2019
3.2.

kl. 19:30

Kyndelmisse
Gudstjeneste ved Charlotte Quiring
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Højmesse ved Charlotte Quiring

10.2.

kl. 10

17.2.

kl. 9

Septuagesima

24.2.

kl. 10

Seksagesima
Højmesse ved Charlotte Quiring

Efterfølgende
kirkekaffe

Marts 2019
3.3.

kl. 10

Fastelavn
Højmesse ved Charlotte Quiring

10.3.

kl. 9

17.3.

kl. 9

24.3.

kl. 9

31.3.

kl. 9

1. søndag i fasten
Gudstjeneste ved præst i Taulov
2. søndag i fasten
Gudstjeneste ved præst i Taulov
3. søndag i fasten
Gudstjeneste ved præst i Taulov
Midtfaste
Gudstjeneste ved præst i Taulov
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Efterfølgende
kirkekaffe i
våbenhuset

Præstens Klumme
”Ære være Gud i det højeste! Fred på jorden til mennesker med Guds velbehag.” (Lukas 2,14)
Guds fred. I skrivende stund er vi mellem den 11. november og juletiden.
Den 11. november var det 100 år siden, at 1. Verdenskrig officielt sluttede.
Til jul synges Gud en sang for den fred, han vil give os. Men hvordan står det
til med fred på jorden?
Efter Berlinmurens fald og det, der så ud som slutningen på den kolde krig,
fulgte en optimisme om, at der i vid udstrækning ville være fred på jorden.
Men nu, mere end to årtier senere, er bekymrer det mig, hvor vi i Europa og
den såkaldte ”vestlige verden” er på vej hen. Mod hvem rustes der op? Er
det virkelig sådan, at kun den angribes, der ikke har militærisk styrke nok til
at skræmme mulige fjender væk? Og hvem skulle vores fjender helt konkret
være?
Er det, som Berthold Brecht skriver i ”Mutter Courage”: ”Forestil dig, at der
er krig og ingen går derhen. Så kommer krigen til jer!”
Jeg indrømmer, at jeg skræmmes af alle krigsberetninger, der fylder i medierne. Jeg medgiver også, at jeg ikke aner, hvad jeg skal stille op med dem.
Hvis jeg ikke filtrerer dem, gør de mig modløs og fører til jeg føler mig i den
grad afmægtig.
At tro på en Gud, der er blevet menneske for at sige denne verdens og dermed krigens magt imod virker nærmest absurd. Jeg hverken vil eller kan dog
opgive troen på, at Gud overvinder denne verdens magter. De ældgamle
profetier om sværd, der smedes om til plovjern, om løver, der græsser sammen med lam, om folkeslag, der i fællesskab vandrer til Gud, om Gud, der
besøger sit folk, sine mennesker – de rører ved en meget dyb længsel i mig.
De rører et lag i mit sind, der går langt ud over min egen eksistens.
Dette ældgamle og evig aktuelle håb om fred på et plan, der ikke kun betyder fravær af krig og ufred, men omfatter alt og alle, det er det stærkeste,
jeg kan sætte op imod verdens magtkampe.
Måske er det utopi – men ikke en, jeg vil opgive. For den er båret af troen
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på, at Gud allerede har givet os sin fred, selvom den ikke er realiseret på jorden endnu. Verdens magter regerer stadig, men de gør det ikke uimodsagt.
Der er også andre kræfter på spil, nemlig Guds. At de til tider ikke syner af
meget, er ikke ensbetydende med, at de ikke har magt til at forandre mennesker og dermed verden.
Det begynder altid hos den enkelte. Jeg kan ikke stoppe verdens krige. Men
jeg kan arbejde på medmenneskelighed og forsoning og en bevidsthed om
fred, der hvor jeg lever. For det er der, freden begynder: i det små, i de daglige tilgivelser og i sameksistensen med de mennesker jeg møder i de sammenhænge jeg færdes i. Det virker måske ubetydeligt i det store hele. Men
det er det jeg kan magte. Og resten må Gud klare, når han kommer igen.
”Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i
Kristus Jesus.”
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Herslev Kirke inviterer
i løbet af vinter og foråret til spændende sogneaftener i konfirmandstuen
ved Præstegården.

Alle aftener begynder kl. 19:30, indeholder gratis kaffe og
slutter ca. kl. 21.30
Alle interesserede er velkomne!
Torsdag den 6. januar 2019 kl. 19:30
Filmaften
Oplæg, film og debat
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19:30
”Rom i H.C. Andersens fodspor”
Lissi og Leif Larsen fortæller og viser billeder om deres rejse
Torsdag den 7. marts kl. 19:30
”Hvordan passer man på parforholdet i en travl hverdag?”
Parforholdet skal plejes, hvis det skal holde til hverdagens udfordringer.
Men hvordan gør vi det, når vi i forvejen har en travl hverdag? Det vil Steen
Kruse fra Center for Familieudvikling komme med inputs og konkrete forslag
til.
”Der er mange øjenåbnere, og det har givet et frisk pust til vores forhold,”
siger en deltager.
Torsdag den 4. april kl. 19:30
Sangaften
Organisten Eli Pagh vil sammen med os synge foråret og den tidlige sommer
ind.
Det kræver ikke den gode sangerstemme, bare lysten til at synge sammen!
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Sommer og efterår i menighedsrådet
Første sogneaften torsdag d.6 sep. havde vi indbudt Thomas Kvist Christiansen til at komme og fortælle om filmen om og med Arlette Andersen, som
overlevede Holocaust og et år i koncentrationslejren Auschwitz under 2. verdenskrig.
Foredraget hed ”Arlette Andersen – en historie vi aldrig må glemme”.
Det blev en uforglemmelig aften. Vi var så heldige at Arlette Andersen, som
nu er først i 90 erne, havde lyst og overskud til at komme sammen med sin
søn. Det gjorde oplevelsen endnu mere intens.
Thomas fortalte om filmens tilblivelse, og inddrog af og til Arlette med
spørgsmål.
Foredragets navn ligger meget i tråd med, hvorfor Arlette for godt 25 år siden begyndte at fortælle om sine oplevelser. Hun har holdt henved 450 foredrag hovedsageligt på skoler og gymnasier, dvs. for unge mennesker.
Hendes ønske er at disse forfærdelige ting og noget så ødelæggende aldrig
må ske igen, og derfor skal ungdommen oplyses. Det er meget vigtigt for
Arlette at få denne viden ud.
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Eli Pagh fik arrangeret, at der blev taget et billede af Arlette og de tilhørere,
der deltog i en højskole dag på Herslev skole for mange år siden, hvor Arlette
holdt et af sine første foredrag.

Søndag d.9. Sep. var vi inviteret til vores venskabsmenighed Skt. Hans i
Flensborg.
Vi begyndte naturligvis med en gudstjeneste og dernæst dejlig frokost i
menighedens fine lokaler under kirken.
Så gik turen til Museumsberg Flensburg, hvor vi så noget af udstillingen, der
hedder noget så halsbrækkende som ”HistoRetroShabbuismus”.
Skt. Hans kirken/menigheden har mange forskellige kreative grupper, som
f.eks. patchwork og strikning.
Det var strikkernes bidrag til denne udstilling, vi skulle se. Det var en lygtepæl der var ”om" strikket, dvs. betrukket med strik. I en af museets andre
bygninger så vi en meget flot gammel stol som også have fået strik over det
hele. Der var masser at se på.
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.Jorg som er formand for menighedsrådet ved Skt. Hans Kirke arbejder som
pedel på Duborg Skolen. Det er en dansk folkeskole og gymnasium. Skolen
blev bygget i 1923 og er netop nu ved at blive grundigt renoveret. Det har
strakt sig over noget tid, og er også temmelig gemmegribende. Der bliver
revet mure ned, lavet smukke og praktiske trapper inde mit i et stort rum,
og der bliver lavet helt nye og top moderne undervisnings lokaler til fysik/
kemi. Vi drak kaffe i den flotte festsal, som bliver brugt rigtig meget bl.a. til
møder. En smuk gammel og velholdt sal. Vi fik også et nummer på orglet, så
det blev en festlig afslutning på en god dag.

Oktobers gæst var en repræsentant fra Danske Hospitalsklovne. Klovnen, vi
fik besøg af, arbejder under navnet frk. Vilma Lakrids. En lille pige havde
spurgt, hvad hun hed til efternavn, og sådan et mente Vilma ikke hun havde.
Så fik hun efternavnet Konfekt. Så altså frk. Vilma Lakrids Konfekt gav os et
meget fint og stort indblik i, hvilket kæmpe arbejde hospitals klovne gør. Det
er ikke bare tant og fjas. De arbejder ca. 3 timer af gangen, hvilket ikke lyder
af så meget. Men vi blev klar over at der arbejdes meget koncentreret og
det kræver stort kreativitet og indlevelse. De ved aldrig, hvad der venter
dem, når de banker på en dør. Det handler meget om at finde ind til barnet,
lige hvor det er. På barnets præmisser. Det tager 3 år at blive uddannet til
hospitalsklovn. Det var en meget god aften, hvor vi var mange der fik stort
respekt for det kæmpe arbejde klovnene laver.
Sidst i oktober var kirkens ansatte og menighedsråd, alle med påhæng, på
den årlige studietur.
Vi fik en god guidet tur i Haderslev Domkirke, og så også de fine messehagler. Dernæst var vi på og omkring Tørning Mølle. Der havde vi ligeledes en
guide, som kunne fortælle om møllens historie, de forskellige møllere, der
har stået for driften, og historiske stridigheder. Vi gik også rundt i det store
have område, med mange meget gamle og spændende træer. Det er virkelig
et besøg værd, hvilket mange familier også benyttede sig af denne smukke
efterårsdag. Den store gamle mølle beså vi naturligvis også. Der var så småt
ved at blive gjort klar til julemarked med masser af opstillede borde på alle
etager.
November måneds sogneaften blev et møde med den fra TV Syd kendte
”Kaffe med Kurt”. Han har interviewet høj som lav igennem sin efterhånden
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lange karriere som både sports journalist på DR og free lance journalist med
egne programmer.
Ind i mellem anekdoter og vittigheder, hørte vi om hans eget liv og opvækst
med faderens forskellige arbejder, og naturligvis om nogle af de personligheder, han har haft med i sine programmer. F.eks. Finn Nørbygård, Ole Olsen,
Lis Sørensen, som han lærte at kende som barn/ung i det kvarter han boede,
samt mange flere. Det blev til mange gode historier den aften.
Søndag d.15 november blev gudstjenesten meget anderledes og højtidelig.
Grund: 100 års dagen for 1. verdens krigs afslutning.
Indlagt i Charlottes Qurings prædiken hørte vi kirkesanger Julie Husballe
Hansen læse uddrag fra breve skrevet til en dansk familiefader i krig og fra
en ung mand i krig til familien.
Inden postludiet fik vi alle en overraskelse da organist Eli Pagh og Julie Husballe Hansen spillede og sang Amazing Graze.
Det hele sluttede med kirkeklokkernes ringe, som symbol på krigens afslutning. Det var smukt og bevægende.
Der har været en lille ændring i menighedsrådet siden sidst. Per Valentin
Nissen har af helbredsmæssige årsager måttet trække sig fra Menighedsrådet og dermed også sit hverv som kirkeværge. Vi vil gerne sige Per tak for
hans store indsats. Vi sætter pris på alle de ting, du fik ordnet.
Vi har derfor budt velkommen til vores 1. suppleant Tina Davidsen. Tina er
almindelig medlem af menighedsrådet, dvs. at hun ikke har overtaget kirkeværge posten. Vi glæder os til samarbejdet.
Julen nærmer sig, og vi skal da også have en Julekoncert i år.
Det bliver torsdag d.13 dec. hvor vi glæder os til et spændende program
med
Herslev/Taulov/Skærbæk koret, Julie Husballe Hansen, Eli Pagh og måske
flere. Det ved jeg ikke helt endnu. Det jeg ved er, at der serveres gløgg og
æbleskiver i forsamlingshuset bagefter.
Alle er naturligvis velkomne.
Vi skal også fejre det nye år, som vi plejer. Så efter gudstjenesten d.1 jan serveres der mousserende vin og kransekage i våbenhuset.
I det nye år vil der være en filmaften, sang aften og foredrag i konfirmandstuen. - Vel mødt.
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Fugleskydning:
Søndag d. 16/9 havde vi fugleskydning på Herslevgård.
Vi var en lille forsamling som hyggede os med kaffe og kage, ind i
mellemfugleskydningen.
Erik blev Prins, da han skød den
første vinge ned.
Søren blev Kronprins, da han skød
den anden vinge ned.
Fuglekongen blev Thomas, da han
var lidt heldig at ramme i midten.
Tillykke til jer.
Pia
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Hvem er Ditte Maria Winkel ?
Født den 27. november 1983 i Fredericia.
Har boet i Højrup i 2 år.
Arbejde: uddannet parterapeut & sexolog
med eget praksis i Højrup. Er også uddannet sygeplejersker, og har arbejdet i butik,
foruden af at have været hjemmegående i
5 år.

De 10 NÆRGÅENDE:
Det første jeg kan huske i livet er ……“ at jeg blev sur på min mor, og tog
mine træsko på og hoppede med vilje ,på et lille fjernsyn man kunne trække
op, indtil det gik i stykker. Hun kunne lære det kunne hun, tænkte jeg !”
Da jeg var lille, ville jeg gerne være….. “stewardesse”
Jeg er allermest lykkelig ..... “ lige nu, hvor jeg er blevet klogere, har fået
mere livs erfaringer & kan hvile i mig selv”
Mit livs største vendepunkt var ..... “ at danne par med min mand, som jeg
nu har været sammen med i 15 år”
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “være socialt. Jeg vil gerne være
sammen med andre mennesker, da min selvstændige virksomhed er herhjemme, og min mand har et rejsejob! ”
Man ved, man har en rigtig ven når….. “personen kan acceptere ens fejl og
mangler.”
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at lytte. Jeg har også en stor ’pyt’ knap”
“Det jeg sætter størst pris på, i Højrup, er……“ sammenholdet. Vi mødes
bl.a. til Skt. Hans & Nytårs Aften, & vores 2 sønner har andre børn i landsbyen, de kan lege med”
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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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(de 10 nærgående - Ditte Maria Winkel - fortsat… )
Når jeg bliver gammel vil jeg… “rejse”
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “at smile”
Tusind tak til Ditte.
Karen Gallagher-Hansen.

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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Siden sidst i Herslev Børnehave………
…… fortalt i ord og billeder.
Så blev det efterår, og vi nyder turene ud af huset.
Næsten hver mandag går vi en tur i skoven eller i vores nærområde.
Her nyder vi de smukke farver og tager ting med hjem vi kan lave noget af i
krea-værkstedet.
Der er også blevet tid til en tur til Kolding til ”Nicolai for børn”. Det var vildt
spændende og helt sikkert ikke sidste gang vi tager der til.
Vores egen Madsby park har vi også besøgt. På vejen fik lov at komme ind i
et lokomotiv, der holdt stille på perronen, mens vi ventede på bussen.
I samarbejde med studerende fra Jelling, har vi i okt. afholdt en kæmpe bevægelsesfestival i Lucinahaven/Elbo hallen, sammen med de 3 andre distriktsinstitutioner.
Skolegruppen er nu også godt i gang. Da vi ikke har så mange børn på årgangen, samarbejder vi med Lucinahaven, som vi er sammen med 1 gang om
ugen.
Hilsen os alle i
Herslev Børnehus
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Hvem er Peter Lund?
Født den 2. maj 1955 i Tolstrup.
Har boet : Tolstrupgaard i 62 år, lige
bortset fra 5-6 år på landbrugs skole og
lærepladser.
Arbejde: tidligere landmand, men nu i
partnerskab med sine to sønner i firmaet, ”Tolstrup Anlægsgartner”

De 10 NÆRGÅENDE:
Det første jeg kan huske i livet er ……“ at der var mange folk og dyr omkring
en ”
Da jeg var lille, ville jeg gerne være….. “landmand”
Jeg var allermest lykkelig dengang……..”Jeg blev gift & fik vores 2 drenge”
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “jagte lidt håndbold”
Man ved, man har en rigtig ven når….. “det er en mand kan stole på og have
det rart med. Nogle venner har mand for livet, andre for en tid”
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at samarbejde – jeg prøver på det”
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(de 10 nærgående - Peter Lund - fortsat… )
“Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“ kirkelivet. ( Peter er formand
for Herslev Menighedsrådet )”
Når jeg bliver gammel vil jeg… “fortsæt med at arbejde ”
Tak til Peter.
Karen Gallagher-Hansen.

Herslev Idrætsforening – Hjemmeside: hif-herslev.dk
Generalforsamling
Idrætsforeningens generalforsamling holdes tirsdag, den 19. februar 2019
(ugen efter vinterferien) kl: 19:00 i Klubhuset. Dagsorden ifølge foreningens
vedtægter § 7 stk. 3. Vedtægterne kan læses på Idrætsforeningens hjemmeside hif-herslev.dk.
Børnefodbold/håndbold
I sidste nummer af Borgerbladet opfordrede Idrætsforeningen forældre til at
kontakte foreningen for at få oprettet et hold til børnefodbold og/eller også
børnehåndbold. Der kunne etableres rene drengehold og rene pigehold,
men muligheden for blandede hold er også mulig. Til dato har der ikke været
nogen henvendelse, men der kommer snart et forår igen, så det kan lade sig
gøre endnu.
Seniorer
Idrætsforeningen arbejder i øjeblikket på højtryk for at få genetableret et
seniorhold i fodbold. Der er forhåbninger om, at foreningen kan stille med et
seniorhold til foråret.
Badminton
Der spilles badminton tre gange i ugen i Gymnastiksalen på Herslev Skole,
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hvilket er meget positivt. Der er plads til flere badmintonspillere.
Meget rimeligt kontingent. Der spilles året rundt. Ledige tider og tilmelding
kan ses på Idrætsforeningens hjemmeside: hif-herslev.dk under punktet:
”anden sport”.
Oldboys
Som nævnt i sidste nummer af Borgerbladet, kommer vi ikke til at spille i
Landerupgaardhallen mere. I stedet har Oldboys fået stillet haltimer i Elbohallen i Taulov til rådighed, hvor der spilles mandage i tidsrummet 18:45 –
20:00. Der har været godt fremmøde; der spilles med 3 hold à 5 eller 6
mand, afhængigt af fremmøde.
Tak
Idrætsforeningen siger tak til alle for året 2018, hvor der blev afholdt en fin
sommerfest ved Herslev skole samt et godt Sct. Hans arrangement ved Blokkers, ligesom Sommerturneringen i fodbold med deltagelse af 10 hold, blev
afviklet til alles tilfredshed og uden skader eller andre problemer. Alt i det
mest strålende sommervejr ingen kan mindes varmere.
Jul og nytår
Idrætsforeningen og Herslev/Taulov Oldboys vil ligeledes benytte lejligheden
til at ønske alle en

GOD JUL samt et

GODT NYTÅR!

Med sportslig hilsen
Herslev Idrætsforening
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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/trafikveje-parker/Sider/Default.aspx
Der kan man vælge, hvad man vil
indberette. Vi kan opfordre til, at
man lige tager et screen dump af
kvitteringen, således at vi har
historikken, hvis der mod forventning ikke bliver reageret på henvendelsen.
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Julepyntning i Herslev
I den mørke tid, er det dejligt med ekstra lys og hygge, alle de steder hvor
man kan finde det.
Som et nyt initiativ fra borgerforeningen, er der nu sat Juleguirlander på alle
byskiltene ved indkørslerne til Herslev.
Lysene i guirlanderne bliver tændt fredag d. 30/11 kl 16.00.
Håber i vil nyde det.
Borgerforeningen.
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Nyt fra forsamlingshuset
Så blev det efterår – hvilket betyder opstart af banko. Opstarten har være
præget af få spiller, men lige nu ser vi en stigende tendens, som vi håber
forsætter.
Bl.a. er vi meget glade for at kunne byde velkommen til en del nye spillere.
Vi har dog stadig plads til mange flere, og alle er meget velkommen.
Vi spiller hver onsdag i vinterperioden, og slutter gerne lige
omkring påske.
Døren åbnes kl. 17:45 og spillet starter kl. 19:00. Vi slutter
cirka kl.21. Så kom og få en hyggelig aften i godt selskab.

Lørdag d. 29. september holdt vi efterårsfest. Det blev en dejlig aften med
mange glade gæster.
Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen ved lørdag d. 28. september
2019.
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Traditionen tro – er der julemarked lørdag d. 24. november. En dejlig tradition, hvor det er muligt at gøre en god handel, spise en dejlig frokost og hygge sig i vores lille julecafé. Der vil være borddækningskonkurrence og besøg
af julemanden. Så kig forbi!

Udlejning - Vi er rigtig glad for at så mange 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)
Generalforsamling – Den afholdes mandag d. 21/1-19 kl. 19:00. Deltag i generalforsamlingen og hver med til at sætte dit præg på aktiviteterne i forsamlingshuset.
På bestyrelsens vegne
Tina Davidsen
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Nyt fra Herslev Rideklub
Året lakker mod enden og vi glæder os allerede til
et ligeså godt 2019. Vi har haft mange gode aktiviteter i løbet af året, blandt andet stævner, åben
hus, sommer sjov og meget andet.
Arrangementerne har været velbesøgt og vi er glade for den opbakning, der har været fra byens borgere.
Når nu året er ved at nå til ende, så nærmer vi os også den søde juletid og
traditionen tro, så er der juletræsfest i Herslev Rideklub for hele byen og
omegn.
Dette finder sted søndag den 9. december kl. 14.00
Der vil igen i år være optog gennem byen, hvor vi skal se om vi kan finde julemanden et sted. Efterfølgende vil der være gratis trækture, dans om juletræet, godteposer og Luciaoptog.
Der sælges gløgg, æbleskiver og andre lækkerier i køkkenet.
Se hele programmet her under eller på plakaten ved forsamlingshuset. ☺
Godteposer bestilles på 2891 0475 hvor navnene på børnene skrives og man
vedhæfter et billede af kvitteringen fra mobilepay. Godteposerne betales på
31443, som er nummeret til rideskolen. Skriv gerne godtepose i kommentaren. Husk at bestille godteposer inden fredag den 7. december.
Holder I jul hjemme i Herslev og tænker du, at det er bøvlet og komme af
med juletræet igen, så vi er de glade aftagere. ☺ Alt du skal gøre er, at smide det hen på rideskolens parkeringsplads helt over i siden ved buskene.
Den 27. januar 2019 kl. 13.00 afholdes den årlige generalforsamling i klubben.
På generalforsamlingen vælges der nye medlemmer til bestyrelsen og diverse udvalg, der fortælles beretninger, og kåringer af både årets ven og klubmestrene finder sted. Så alle klubbens medlemmer og andre interesserede
er mere end velkomne til at deltage og sætte deres præg på klubben.
Alle medlemmer over 14 år, kan stemme til generalforsamlingen. ☺
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Juletræsfesten:
14.00 Vi mødes i ridehallen og gør klar til gå
14.15 Vi går tur rundt i byen og finder julemanden
15.00 Trækture i ridehallen ca. 20-30 min.
15.30 Dans om juletræet
15.50 Julemanden deler godteposer ud
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. ☺
Er du interesseret i at, følge med i hvad der sker på rideskolen, kan du følge
os på vores facebookside. Der bliver kommende aktiviteter lagt op, billeder
fra diverse og meget andet. Find os på Facebook og like os. ☺
Med dette vil jeg sige tak for et dejligt år og ønske alle
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL, SAMT ET FANTASTISK NYTÅR.
På bestyrelsens vegne
Marlene Sørensen
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Løvfald.
Nu falder de – bladene altså. Men vi er også langt henne i november. Det er
usædvanligt, men det er ikke det eneste, der er usædvanligt for dette år.
Efter en rigtig lang og meget varm og tør sommer, har vi et fantastisk efterår – mildt og smukt, men det kan jo nå at ændre sig, så vi når at komme i
julestemning.

Med det fine sommervejr kom der nogle nødder på vores valnødtræ. De er
meget små, men bedre end ingenting.
Det er sjovt at se, hvordan det hurtige egern på det rette tidspunkt inspicerer, de forskellige nøddetræer og troldhasselbusken.
I rigtig mange år har vi ikke set egern her i haven, men for ca. 10 år siden så
vi det første egern og troede det var det eneste, men senere er der kommet flere til, og vi nyder synet af det lille vævre væsen.
Blomsterkrukkerne udenfor står så flot, så man kan næsten ikke få sig selv
til at tømme dem, for tænk om der ikke kommer nattefrost – så det er vist
ønsketænkning. Frost undgår vi jo nok ikke.
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I weekenden plukkede vi en god portion af overfloden af vores æblehøst.
På gårdspladsen står der et par æbletræer, et sommeræbletræ og så et der
hedder Elstar. Dejlige spiseæbler til jul.
Da de sidder rigtig godt fast og bliver hængende i blæsevejr, havde jeg slet
ikke kigget til Filippatræet, der står bag laden – og hvilket syn der mødte
mig, da jeg en dag kom der om. De mange dejlige æbler lå tykt på jorden. Vi
samlede selvfølgelig en masse op.

Der blev en hel kasse med rigtig fine æbler, men spørgsmålet om hvordan
gemmer vi dem, uden at musene går til angreb på, dem, opstod.
De skulle helst stå ude. Jeg vendte en zinkbalje på hovedet og stillede kassen
ovenpå og dækkede af med plastik.
Jeg regnede ikke med at musene kunne klatre op ad zinkbaljens sider. Nu
nåede jeg så at få brugt alle æblerne inden, der skete noget.
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Men det er et problem med at opbevare æbler. Har musene først begyndt at
gnave i dem, er de så ulækre, at de kun kan bruges som fuglemad.
Jeg læste ellers engang, man kunne stille kassen på et bord, hvor alle fire
ben var anbragt i en lille skål med vand i. Det skal måske prøves, når æblerne ikke skal stå ude længere.
Jeg har nu fået rigtig mange æbler i fryseren, skrællede og kogt til mos, der
lige kan tages op og bruges til æblekage.

Var der mange æbler i 2018, var der også store mængder mirabeller, hvoraf
der er lavet en masse marmelade.
Når jeg går tur med hunden, har jeg set, at der også er mange slåen i hegnene. De er så flotte i år, og meget velegnet til slåen-snaps, der får så flot en
farve og god smag.
Året har været usædvanligt rigt på frugter, dog har det ikke været godt for
hyldebærrene. Buskene er simpelhent gået ud p.g.a. tørken.
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Fuglene mæsker sig rigtig i de mange nedfaldsæbler, derfor er jeg slet ikke
begyndt at fodre endnu. Det ses også tydeligt, for der er ikke så mange fugle
udenfor køkkenvinduerne.
Nu skal jeg faktisk have tømt fuglekasseren for gammelt rede materiale. De
kan godt være fyldt med lopper og lus, som så vil angribe fuglene, når de
kolde nætter om vinteren overnatter i kasserne.

Lidt modsat andre synes vi jo, den lyse tid begynder nu.
Det sker, når de sidste blade er faldet af træerne.
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Jeg synes nu også, det bliver senere og senere år for år. Bladene sidder tæt
endnu i haven, og med minder der kommer en frisk storm eller er par frostnætter, så kan der gå lang tid endnu, inden de lægger sig til hvile på græsplænen.

I starten er de rigtig kønne, men efter få dage forsvinder de flotte gule, røde
og grønlige farver og haven får et uciviliseret præg – men måske bliver alt
dækket af sne inden jul.
God jul til alle Gunhild.
Tak til Gunhild / Pia.
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En tur ned af ”Memory Lane”
I december nummeret af borgerbladet 1978, kunne man finde denne artikel - Det var det første år med borgerblade og det er interessant at se, hvor
få ting der har ændret sig på 40 år.
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Optimismen var stor, men desværre kom den nye omfartsvej ikke.
I dag er det skarpe sving stadig et problem der arbejdes på, og selv om løsnings forslagene har ændret sig over årene, så er viljen til at forbedre forholdene i Herslev den samme. Vi savner dog nogle af de ildsjæle, der var i den
gamle garde. Alt er nemmere, når man løfter i flok!
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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
Jonberth Poulsen
40 42 29 27 kasserer
Kim
Østergaard 27 47 46 08 sekretær
Carsten Hansen
40 71 92 33 kontakt oldboys
Christian Thorbjørk 27 14 31 85 kontakt seniorer
Bjarne Vindeløv
27 79 68 89 kontakt sponsorer
………………………………
Katarine Germansen 42 98 42 18 klubhusansvarlig

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

Peter Lund,

75560063

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

27388127
22571488
24844898
26395178

21640690

Tilflyttere til Herslev (siden sidste blad)
I september flyttede Dorte og Rene Jacobsen ind på Åbrinken 16,
Dorte er kommet tilbage efter at have boet andet sted i 50 år.
Karina Tromborg og Simon Kring er flyttet ind på Højrupvej 96
Stina H. Jørgensen og Morten P. Nielsen er flyttet ind på Herslevvej 62

Så er rekorden endnu engang slået
med 12 nye tilflyttere i 2018 og vi
håber at i alle er faldet godt til :-)
Pia
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Huskeseddel til opslagstavlen
December 2018
09.12.
13.12.

kl. 14.00 Juletræsfest

Herslev Rideklub

kl. 19.30 Julekoncert
Herslev-Taulov-Voksenkor under
ledelse af Bodil Middelbo
Julie Husballe; Eli Pagh

Kirke
Efterfølgende Gløgg
og Æbleskiver i Forsamlingshuset

10.1.

kl. 19.30 Filmaften
film med efterfølgende drøftelse
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
kl. 19.00 Generalforsamling
kl. 13.00 Generalforsamling

Januar 2019
15.1.
21.1.
27.1.

Konfirmandstuen
Konfirmandstuen
Forsamlingshuset
Herslev Rideklub

Februar
7.2.

19.2.
19.2.

kl. 19.30 Sogneaften
Konfirmandstuen
Lissi og Leif Larsen fortæller:
”Rom i H.C. Andersens Fodspor”
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen
Klubhuset
kl. 19.00 generalforsamling—HIF

Marts
7.3.

19.3.

kl. 19.30 Sogneaften
Konfirmandstuen
Steen Kruse fra Center for Familieudvikling gør os klogere på,
hvordan man passer på parforholdet i en travl hverdag.
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen

APRIL
4.4.
Hver onsdag

kl. 19.30 Sogneaften
Sangaften med Eli Pagh

Konfirmandstuen

Kl. 17:45 Bankospil opstart – Spillet begynder Forsamlingshuset
kl. 19:00

Næste nr. af Borgerbladet udkommer i weekenden 29-31/3 2019
Deadline for materiale: ons d. 20/3 2019
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