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Velkommen til borgebladet
Som de fleste af jer nok ved, har Torsten valgt af personlige årsager at stoppe som formand i borgerforeningen. Det har så givet anledningen til, at andre skal tage tjansen som formand. Den ære er tilfaldet mig. Mit navn er
Frank, jeg er 33 år og arbejder til daglig som IT-konsulent. Michella og jeg er
flyttet ind på Follerupvej 2 for ca. et år siden. Jeg selv er født i Snoghøj og
Michella er fra Sjælland. Vi har 2 børn, Jacquelyn på 12 og Johannes på 5.
Hvorfor vælger en familie som os at flytte til en landsby som Herslev? For
vores vedkommende skyldes det en lyst til at komme tættere på naturen og
ens naboer. Vi har begge boet i midtbyen før, hvor man knapt kender folkene i ens egen opgang. Det er en helt anden slags velkomst man får i en mindre landsby. Vi blev modtaget af venlige naboer, der ønskede os velkommen, og borgerforeningen kom med en buket blomster. Det fik os virkelig til
at føle os velkomne.

Borgerforeningen blev dannet da motorvejen skulle bygges, og en stor del af
beboerne følte det vigtigt med en forening til at varetage byens interesser.
Vi står i en anden situation i dag, hvor foreningen knapt nok kan samle bestyrelsesmedlemmer nok til at forsætte sit virke. Vi har fået samlet 7 bestyrelsesmedlemmer, som alle er klar til at tage deres tørn for borgerne i Herslev. Vores første opgave bliver, at følge projektet med den ledige grund i
midten af byen til ende, samt gennemgå hvor byen trænger til en kærlig
hånd og fornyelse. Jeg håber I vil komme til mig, hvis I har noget på hjertet,
og at I vil tage godt i mod mig og min familie.
Formand for Borgerforeningen
Frank Foged
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Gudstjenester i Herslev Kirke
Efteråret 2016

April
02.04.

kl. 10

09.04.

kl. 10

13.04.

kl. 19

14.04.

kl. 10

16.04.

kl. 10

17.04.

kl. 9

23.04.

kl. 10

30.04.

Mariæ bebudelses dag
Højmesse ved Charlotte Quiring
Palmesøndag
Højmesse med dåb
ved Charlotte Quiring
Skærtorsdag
Højmesse ved Charlotte Quiring
Langfredag
Gudstjeneste ved Charlotte
Quiring
Påskedag
Højmesse ved Charlotte Quiring
Anden Påskedag
Gudstjeneste ved Charlotte
Quiring
1. søndag efter påske
Højmesse ved Charlotte Quiring
2. søndag efter påske
gudstjeneste

Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjenester
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efterfølgende
menighedsrådets årsberetning

Maj
07.05.

kl. 10

3. søndag efter påske
Højmesse ved Charlotte Quiring

12.05.

kl. 10

14.05.

kl. 10

Bededag
Konfirmation
ved Charlotte Quiring
4. søndag efter påske
Højmesse ved Lars Seeberg

21.05.

kl. 10

25.05.

kl. 10

28.05.

kl. 10

efterfølgende kirkekaffe

5. søndag efter påske
Højmesse med dåb
ved Charlotte Quiring
Kristi himmelfarts dag
Gudstjeneste ved Charlotte Quiring
6. søndag efter påske
Højmesse ved Charlotte Quiring
Arrangementer i Herslev Kirke

21.03

Kl. 19

Menighedsrådsmøde

Konfirmandstue

02.04

Ca. kl.
11.45

Menighedsrådets årsberetning

Kirkens våbenhus,
under kirkekaffe efter
gudstjenesten

06.04

Kl. 19.30 Sogneaften:
Foredrag v. Poul Erik Jespersen
”Vikingetiden og Kongernes Jel-

19.04.

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Konfirmandstue

16.05.

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Konfirmandstue

20.05.

kl. 9

Sogneudflugt til
Fra konfirmandstuen
Vadehavscenter og Løgumkloster

17.08

kl. 19.30 Sommerkoncert:
Madrigalkoret, dirg. Niels Koll
og Andreasensemblet
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Konfirmandstue

Herslev kirke

Følgende forventes konfirmeret i Herslev kirke
Fredag, den 12. maj 2017, Bededag, kl. 10
Alma Buus, Højrupvej 126, 7000 Fredericia
Cecilie Lander Rasmussen, Højrupvej 57, 7000 Fredericia
Emil Bangsgaard Hansen, Digevænget 20, 7000 Fredericia
Jacob Gilbjerg Sahl Thomsen, Herslev Bygade 1A, 7000 Fredericia
Jannick Sabroe Larsen, Follerupvej 106, 7000 Fredericia
Julie Hyldahl, Ågade 29, 7000 Fredericia
Malte Norup, Loddet 28, 7000 Fredericia
Martin Puggaard Danielsen, Herslev Møllevej 21, 7000 Fredericia
Siff Sofie Lykkebo Dalsgaard, Herslevvej 40, 7000 Fredericia
Sofie Østervig, Herslev Kirkevej 39, Herslev, 7000 Fredericia
Plant et træ – plant håb
I år er det 500 år siden, at munken Martin Luther startede sit opgør med den katolske kirke. Det førte til
grundlæggelser af Lutherske kirker, bl.a. i Danmark.
Derfor fejres Reformationsjubilæet over alt i landet.
Fredericia provsti har i denne sammenhæng flere forskellige arrangementer. Et af dem har Herslev kirke været med i, nemlig ”Kirken på vej”, hvor der blev holdt en gudstjeneste med
træk fra messen, som den blev holdt, inden Luther reformerede den.
Blandt de mange tiltag til reformations-fejringen er et, der hedder ”Plant et
træ – plant håb”. Det er baseret på en lille fortælling om Martin Luther.
Han blev en gang spurgt, hvad han ville gøre, hvis han fik at vide, at jorden
ville gå under næste dag. Han svarede: ”Jeg ville plante et træ. ”
Det kan lyde absurd eller i bedste fald underligt. Et træ er mange år om at
vokse. Det kan tage flere generationer for et træ at blive så stor, at en hel
familie kan samle sig i dens skygge. Så hvorfor gør sig umage med at plante
det, når verden alligevel går under dagen efter?
Jeg tænker, at meningen er at sige: uanset, hvor trist en situation ser ud,
skal håbet bevares. Man siger, at håbet er det sidste, der dør. Det lyder
som en frase, men er faktisk en bevidsthed om, at håbet holder ud og holder stand, når alt andet ikke længere kan bære. Alligevel er der erfaring
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for, at det kan være meget svært at bevare håbet. Der kan ske ting i ens liv,
der ikke giver mening, der sårer dybt, der i værste fald truer med at slukke
livsmodet. I disse tilfælde er en teoretisk viden om, at håbet skal bevares,
ikke nok. Håb skal helst have noget at holde sig oprejst ved; en bekræftelse
af, at det nok skal få ret.
Og derfor er det nødvendigt, at sætte et tegn mod håbløsheden. Luther svarede jo ikke: ”Jeg ville håbe på, at verden alligevel ikke gå under.” Han ville
hellere synliggøre, at han bærer på håbet, der ikke lader sig kue – ikke en
gang af verdens undergang. Derfor ville han plante et træ – så at sige et synligt tegn mod håbløsheden, mod at give op.
Et træ vokser langsomt. Men samtidigt bliver det også stærkt, graver sine
rødder dybt ned i jorden og kan derved modstå storme. Det nytter ikke noget, at trække i det for at få træet til at vokse hurtigere. Det tager sig den
tid, det skal have.
Et løvtræ ser om vinteren ret håbløst ud – så nøgen, som det er. Men her til
foråret, når den springer ud igen, viser den, at håbet stadigt lever. Et vinternøgent træ kan ligne et dødt håbs-tegn, men når det bærer blomster og friske blade, minder det os om, at håbet er stærkest. Håbet dør ikke sådan
uden videre. For det har rødder – ligesom et træ – der når langt ned i livets
grund. Når vi har håb, har vi rødder, der forbinder os med selve livsgrunden
og henter frisk næring derfra, når livet ser håbløst ud. Når træer springer ud
igen efter en lang vinter, minder de os om det håb, vi mennesker lever med
og skal holde fast i – selv mod de mørkeste fremtidsudsigter. For at sige det
med Arne Andreasens sang ”Æblegrene lyser
håb”:
”Knopper brister blidt i sol efter frostens tag.
Slutning bliver oversat til den første dag.
Tak for alt der går i blomst, skud fra livets rod,
vend os mod den lyse dag med fornyet mod.”
Velsignet forår!
Charlotte Quiring
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Sogneudflugt d. 20. maj 2017
Som en form for opfølgning på sogneaftenen med Iver Gram fra "Sort
Safari", Nationalpark Vadehavet, arrangerer menighedsrådet den årlige
sogneudflugt til Vadehavs Centeret i V. Vedsted.
Vi får en rundvisning i det nyåbnede Vadehavs Center. Der bliver også tid
til at gå rundt på egen hånd.
Efter Vadehavs Centeret går turen til Løgumkloster, hvor vi får lidt mad
på Central Hotellet. Efter frokosten er der en lille gåtur (ca. 400m) til Løgumkloster Kirke, hvor vi får en rundvisning i den gamle Kloster kirke.
Inden hjemturen indtager vi kaffen i Refugiet.
Turen starter fra Præstegården kl. 9.00 og mon ikke vi er hjemme ved 1617 tiden. Den koster 175,- kr./voksen og 90,- kr. /barn.
Tilmelding til vikarierende sognepræst Charlotte Quiring enten på mail:
cq@km.dk eller på tlf. 51316640 senest den 13. maj.
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Rejse til Løgumkloster:
Sønderjyllandstur med ophold på Løgumkloster Refugium
13. – 16. juni 2017
Traditionen tro tilbyder Løgumkloster Refugium også i
sommeren 2017 nogle spændende og afslappende feriedage med foredrag, fællessang, udflugter og hyggeligt
samvær. Turen tilrettelægges af refugiet i samarbejde
med lokale turledere.
Nærmere info om pris, program og tilmelding ligger i kirkens våbenhus.
Har du lyst til at høre nærmere om turen, så ring venligst til én af de lokale
turledere: Lisbeth Bro, Skærbæk, tlf. 29294101 og Astrid Rahbek, Taulov, tlf.:
29761504
Familiesommerlejr 7.-10. august 2017
Trænger du og din familie til et frisk pust i sommerferien?
Kirkerne i Fredericia tilbyder en familiesommerlejr
i de naturskønne omgivelser på Houens Odde ved
Kolding. Der vil være forskellige aktiviteter for både børn og voksne – og selvfølgelig også tid til bare
at slappe af og nyde ferien.
Hver familie indkvarteres i deres eget værelse. Vi
hjælpes ad med madlavning og oprydning.
Pris: 400 kr. pr. familie, og der vil være mulighed for at søge hjælp.
For nærmere information og tilmelding hent gerne en folder i kirken eller
kontakt enten sognepræst i Erritsø Tine Højlund Lorenzen, tlf. 40 20 33 73
eller kirke- kulturmedarbejder i Lyng Kirke Kirsten Vad Knudsen, tlf. 21 28 86
21
Herslev Menighedsråd
Formand:
Peter Lund,
Kasserer og
næstformand:
Asta Fink,
Kontaktperson: Mette B. Sørensen ,
Sekretær:
Eva Lorey,
Kirkeværge:
Per Valentin Nissen,
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75560063

21640690

57560240
86741932
75560131
24627468

27388127
22571488
24844898

Sommerkoncert i Herslev kirke den 17. august 2017 kl. 19:30

”Madrigalerne” er en vokalgruppe for seks herrestemmer spændende fra
den helt dybe bas til den lyseste tenor. Ideen til at danne et madrigalkor fik
Niels Koll, der til daglig er organist ved Bregninge Kirke på Tåsinge, under en
rejse til England for snart nogle år siden.
Madrigalen, der opstod i renæssancen i Italien og herfra bredte sig til hele
Europa, er operaens forgænger og fra en tid, hvor det kun var mænd, der
sang og ikke mindst besang det smukke køn, ofte med sprudlende tekster.
Musikken er små – oftest ret kunstfærdige og rytmisk raffinerede – stykker
kormusik for 4 til 6 stemmer, der fletter sig virtuost ud og ind imellem hinanden.
Ud over ”Madrigalerne” hører vi ensemblet ”Classic Light”, bestående af Jan
Aagaard, fløjte og Niels Kroll, orgel, med bl.a. stykker som Mozarts
”Andante” og V. Montis’ ”Czardas.
Aftenens program byder på madrigaler, kirkemusik, orgel solo, elskede klassiske stykker og populære nutidige sange som ”My heart is yours”.
Se og hør ”smagsprøver” på www.andreasensemblet.dk og
www.madrigalerne.dk
Vi glæder os til et velklingende, anderledes koncert i vores kirke!
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Årets Sogneindsamling til Folkekirkens nødhjælp.
På et menighedsrådsmøde drøftede vi muligheden for at ændre på strukturen i indsamlingen. Vi aftalte at prøve en anden måde at samle ind på i år.
2 uger op til indsamlingsdagen d.12/3 blev det nævnt fra prædikestolen, at
der ikke ville gå indsamlere rundt fra dør til dør. De 2 uger op til indsamlingen lå der også (og ligger stadig) foldere med indbetalingskort og mobil pay
nr. på. Jeg stod i våbenhuset før og efter gudstjenesten på selve dagen, så
man kunne bidrage der.
Jeg havde også skrevet et lille opslag på Facebook siden Herslevborger.
Men jeg må sige, at det ikke gik så forfærdelig godt. Der blev indsamlet
990,50kr, som blev sat ind på Folkekirkens Nødhjælps konto.
Jeg ved, der er flere der har bidraget via mobile pay, hvilket selvfølgelig øger
bidraget fra Herslev, men det er ikke noget der kan ses i statistikken.
Jeg vil gerne takke for alle der bidragede og undskylde overfor de, som sad
og ventede på at vi kom rundt.
Det skal kommunikeres bedre ud, hvis vi ændrer det en anden gang.
Mvh Mette Sørensen
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.Menighedsrådets aktiviteter siden sidst.
Sara Flokious barsels vikar, Charlotte Quiring, blev ordineret (dvs. præsteviet) først i december i Haderslev Domkirke. Det var en flot og festlig aften.
Søndagen efter blev Charlotte indsat i embedet i Herslev kirke.
Julekoncert med Herslev -Taulov fælleskor. Det var en dejlig koncert med en
god variation af sange,salmer og fællessang. Efterfølgende, traditionen tro,
gløgg og æbleskiver og hyggeligt samvær i forsamlingshuset.
Vores faste punkt i januar er en filmaften. Denne gang var det den svenske
film Så som i Himlen. En film der både var sjov, alvorlig og gav stof til eftertanke.
I februar stod Charlotte Quiring for Sogneaftenen. Det var en underholdende aften, som gav et godt billede af Charlotte, som person og om hendes
tanker og baggrund for at ville være præst. Titlen på hendes foredrag var
”ingen vej er lang med en ven ved sin side ”.
I marts var der fugle på programmet, da manden bag Sort Safari, Iver Gram,
fra Nationalpark vadehavet, var inviteret til at fortælle om sine mange
iagttagelser og flotte billeder af trækfugle og fugleflokke. Sikke en viden han
har. Ned til mindste detalje om vægt, flyrute og fugleægteskaber.
Den sidste sogneaften i år er d.6. April, hvor vi får besøg af Poul Erik Jespersen fra kongernes Jelling. Foredraget hedder ”Vikingetiden og Kongernes
Jelling. Det bliver sikkert også en interessant aften, som nok giver lyst til et
besøg i Jelling i løbet af foråret/ sommeren.
Først i marts var der stormøde omkring fremtiden for grunden hvor Søndermarks gård lå. Der kom flere gode forslag, men der var bred enighed om, at
der i første omgang skal planeres lidt bedre og så sås græs. Så må vi se, hvad
kommunen evt. vil være med til derefter. Mht. udstykning mm.

Efter mødet var der generalforsamling i Borgerforeningen, som der sikkert
skrives om andet steds i dette blad.
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Grunden til at jeg også nævner det, er at Borgerbladet ligeledes fungerer
som Kirkeblad. Menighedsrådet er med til at dække en del af udgifterne til
bladet, så det er glædeligt, at der blev valgt nye ind i bestyrelsen til Borgerforeningen , og at bladet dermed er reddet. Ellers skulle vi til at tænke på en
ny måde at få vores stof ud på.
Mette Sørensen

Herslev/Taulov oldboys-veteraner fodbold
Ved udgangen af marts måned er Indendørssæsonen i Landerupgården for
vinteren 2016/2017 slut. Der var god tilslutning hele vinteren med mellem
14 og 20 spillere hver torsdag.
Den 15. marts fik vi tilbud om at spille på ”kunstgræsbanen” ved Elbohallen.
Vi var 14 mand, 7 på hvert hold, som spillede en times tid på banen, som er
lidt mindre end en 11-mands bane. Det var meget sjovt at spille på en sådan
bane, som kan siges at være en erstatning for de gammeldags grusbaner.
Kunstgræsbanen gav et behageligt og fjedrende løb. Der blev spillet med
almindelige fodboldstøvler. Det bliver nok ikke sidste gang, vi har spillet på
denne bane i Taulov. Omklædningen foregik i Elbohallen. Efter vores times
spil, fortsatte Herslev Idrætsforenings seriehold at spille en time.
I parentes kan bemærkes, at alle fodboldbaner på Færøerne i dag har kunstgræs. Disse baner afløste grusbanerne. Dog er de fodboldbaner, hvor der
spilles internationale kampe på Færøerne, med rigtigt græs. Både på Grønland og Island er der etableret flere kunstgræsbaner.
I begyndelsen af april tager vi fat på udendørssæsonen, hvor vi håber banerne kan holde til at blive spillet på efter en noget våd vinter. Der vil derefter
blive spillet hver mandag aften ved Herslev Centralskole. Vi begynder vi kl.
18:00 (omklædt) og spiller en times tid eller så. Efterhånden som det bliver
lysere, begynder vi kl 19:00. Er du mand på 50 eller derover og har lyst til at
spille fodbold sammen med os, da mød op på banen mandag aftener. Der
spilles i almindelige fodboldstøvler. Vi har ingen kvindelige fodboldspillere –
var det noget der kunne blive aktuelt fremover?
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Sommerturneringen, hvor der er tilmeldt 10 hold, begynder onsdag, den
26. april kl. 17:40. Senere begyndes kl. 18:00. Den samlede spilleplan ser
således ud:
Runde I:
Runde II:
Runde III:

26. april
- 2. maj
- 10. maj
- 17. maj
31. maj
- 7. juni
- 14. juni
- 21. juni
9. august - 16. august - 23. august - 30. august

Hvert hold spiller 2 kampe à 20 minutter pr. aften, hvilket bliver til 10 kampe hver
aften. Alle er velkommen til at se på kampene. Der er gratis adgang. Ved Klubhuset
kan man købe øl, vand og varme pølser til rimelige priser.
Der er bander omkring banen hvor turneringen afvikles. Der er enkelte reklameskilte
på bandens inderside og der er plads til flere reklameskilte til en rimelig pris. Har du
lyst til at sætte et reklameskilt op og gøre opmærksom på din eller jeres virksomhed
og således være med til at støtte Idrætsforeningen, er du velkommen til at kontakte os
enten hver mandag ved 19-tiden eller de forannævnte onsdag. Vi findes ved eller på
banen. Al støtte i øvrigt til Idrætsforeningen er meget velkommen.

Vi ses på sportspladsen! Vi ønsker alle en god påske og en god sommer!
Med sportslig hilsen
Herslev Oldboys/veteraner
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Nyt fra forsamlingshuset
Banko – Hver onsdag spilles der banko. Vi åbner døren kl. 17:45 og starter
spillet kl. 18:45. Kom endelig og vær med til et par hyggelige timer.
”Spillertruppen” er en blandet forsamling af mænd og kvinder i alderen 14 til
ca. 90 år.
Der er plads til alle!
Trailer- og loppemarked – Lørdag d. 20. maj kl. 10-16 dannede forsamlingshuset igen rammen for trailer- og loppemarked. Så få ryddet op i skabe,
skuffer, udhuse og book en stand via mobil nr. 61670297 eller via mail trailermarked@herslevforsamlingshus.dk
Udlejning – Skal du holde fest eller møde, så husk at du kan leje forsamlingshuset. Tjek vores hjemmeside på www.herslevforsamlingshus.dk.

Bestyrelsen – Der blev afholdt generalforsamling d. 23. januar. Vi var en lille
sluttet forsamling, men fik valgt de bestyrelsesmedlemmer ind der manglede. Så nu består bestyrelsen af følgende:
Formand: Frits Rishede, næstformand: Tina Davidsen, kassere: Mette Danielsen
samt Lars Starning, Henrik Buus, Rikke Buus og Mia N. Hald.
På bestyrelsens vegne
Tina Davidsen
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Siden sidst i Herslev Børnehave………
…… fortalt i ord og billeder.
Vi har brugt det sidste halve år på at indrette ”det gamle SFO”, til børnehavebørn. Vi har fået skabt nogle rigtig gode læringsrum, hvor børnene har
mulighed for at udfolde sig kreativt, lege far, mor børn, bygge med LEGO,
spille spil og et dejligt ”cafemiljø”.

Snart skal vi i gang med at ny-indrette legepladsen. Vi har fået tildelt midler
til at udvide legepladsen. Vi skal bl.a. have lavet et værksted, hvor der bliver
mulighed for at hamre, banke og save. Hen over sommeren og efteråret kan
I følge med i udviklingen J
Vi har stor fokus på natur og udeliv. Vores nye højbede er kommet. De ligger
klar til at blive samlet til vores arbejds-fredag d. 28/4
Inde er vi pt. ved at kompostere. Vi har også spiret en avokadosten.
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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
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Kom med på vores Facebook-gruppe
Herslev Borgerforening har oprettet gruppen Herslevborger på Facebook.
Vi er pt. 342 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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Invitation til

Åbent hus

Fredag d. 28/4 fra kl. 14 – 16.

Herslev flexinstitution.
Institutionen for alle Herslevs 0-6 årige børn.
Er I tilflyttere og/eller kommende forældre så kik forbi på vores arbejdsdag.
Der er kaffe på kanden…..
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…….og tid til en snak med både personalet og forældre.
Vi glæder os til at byde Jer velkommen 

Nye tilflyttere.
Hvor er det dejligt at så mange nye er flyttet til Herslev. Vi i Borgerforeningen ønsker jer alle velkommen til byen og håber I falder godt til.
Katrine Hansen og Vickie L. Kruse kommer fra Middelfart og er flyttet ind i
Bygaden 26.
Dennis Pedersen og Rikke Jacobsen kommer fra Fyn og er flyttet ind på Follerupvej 53.
Bente og Peter Andresen kommer fra Fredericia og er flyttet ind på skolen
Højrupvej 157.
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Elena Isaeva og Aleksej Chetaikin er flyttet ind på Højrupvej 144 sammen
med deres to drenge Artem 6 år og Daniel på 3 år. De er flyttet fra Fredericia.
Mads Kring er flyttet fra Håstrup
og ind på Follerupgård sammen
med Lotte.
Offentlig trafik i de små landsby
samfund kan være svært

Det er ikke altid nemt at få besøg hos lægen eller lignende aftaler til at gå op
med bustiderne. Derfor har Sydtrafik et tilbud, der hedder Flextrafik.
Flextrafik er kollektiv trafik med små vogne. Der er ingen stoppesteder, det
er kørsel fra adresse til adresse efter kundernes behov.
Du kører sammen med andre, som du kender det fra bus og tog. Alle kan
benytte sig af Flextur, hvis de ikke kræver særlig hjælp fra chaufføren. Du
skal kunne komme til og fra bilen ved egen hjælp.
Er du kørestolsbruger og skal sidde i kørestolen under turen, kan du benytte
Flextur, hvis den eneste hjælp, du har brug for er til liftning ind og ud af bilen. Chaufføren lifter dig ind i/ud af bilen og spænder kørestolen fast. Bruger
du fx rollator skal du ved egen hjælp kunne komme ind og ud af bilen.
Du kan tage op til 3 gæster med til halv pris. Alle skal stå på og af ved samme
adresse.
Flextur kører alle ugens dage fra 6 morgen til midnat. Du skal altid bestille
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Nyt fra Rideklubben
Et nyt år er startet og vi er endnu en gang klar til at
skabe hygge og god stemning på stedet. I år er vi
faktisk så heldige at klubben kan fejre 40 års jubilæum.
Og det bliver selvfølgelig fejret i stor stil! Den 28.
oktober er dagen, hvor der vil være aktiviteter for
store og små i klubben og om aftenen, vil der være
fest i forsamlingshuset, til en fordelagtig pris. Vi glæder os allerede nu til
denne dag, så sæt kryds i kalenderen.
I slutningen af januar blev den årlige generalforsamling afholdt, og der blev
endnu engang valgt nye kræfter ind i bestyrelsen.
Den første weekend i marts holdte vi fastelavnsfest, for alle der havde lyst til
at deltage. I år slog vi de sidste mange års deltagerrekorder og havde næsten 40 børn til at slå katten af tønden. Alle havde en hyggelig dag og vi håber der kommer endnu flere næste år.
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I løbet af året har vi igen rigtig mange spændende aktiviteter.
Den sidste weekend i april er der mini stævne for alle vores egne ryttere, i
både spring og dressur. Alle er velkommen til at komme og kigge, og måske
købe en kop kaffe og et stykke kage. J
Senere på året vil der være D-stævner hvor andre klubber er inviteret, ministævne, feriesjov, ridelejr, tur til dyrskue og en masse andet.
I kan læse meget mere om vores aktiviteter og andre spændende ting på
vores hjemmesiden, www.herrrideklub.dk eller på vores facebookside Herslev Rideklub.
På klubbens vegne
Marlene Sørensen
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Hvem er Jane Gitte Sørensen ?
Født den 8. juni 1972, i Århus, men opvokset i Fredericia.
Bopæl : Tolstrup , hvor jeg har boet i 16 år.
Arbejde : Pædagog medhjælper i “ Børnehuset Østervold.”
De 10 NÆRGÅENDE:
Det første jeg kan huske i livet er ……“ at vi tog, hver dag om sommeren,
til Trelde med vores madpakker. ”
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“ noget med børn.”
Jeg var allermest lykkelig dengang……“ vi fik vores 2 døtre.”
Mit livs største vendepunkt var..... “ at flytte på landet, der har været som
en gave for mig.”

Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “ slappe af med familien og venner. ”
Man ved, man har en rigtig ven når…..“de er der for en, når livet bliver
svært. ”
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “ at tage hånd om andre. ”
Det jeg sætter størst pris på, i Tolstrup, er…. “ naboskabet. Alle hjælper hinanden ”

Når jeg bliver gammel vil jeg,….. “ sammen med min mand Carsten, fortage
os nogle rejser, men ellers slappe af og nyde vores alderdom.
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “ser tilbage på et liv som har budt på
lidt af hvert, men dog flest glæder.

Tak til Jane.
Karen Gallagher-Hansen.
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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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Hvem er Frederik Overgaard Sørensen ?
Født den 6. juni 1993 i Sjølund, ved Chr istiansfeld.
Har boet i Her slev i ca. 12 år .
Arbejde: ufaglær t snedker på den lokale snedker i “Lok.”
De 10 NÆRGÅENDE:
Det første jeg kan huske i livet er ……“at vær e ude og kør e med min far
i vores gamle røde rustne bil ”
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“r ock stjer ne ”
Jeg er allermest lykkelig nu……..“ hvor Leon og jeg har fået snedker
værksted op at stå”
Mit livs største vendepunkt var..... “ da vi fik indspillet vores første album,
som bliver udgivet i maj. Vi er 5 drenge, bl.a. Anders Frank Jensen ( tidl.
Præstegården), i bandet “ Tainted Lady ”, som har spillet sammen i 10 år .
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “ spille koncer ter .”
Man ved, man har en rigtig ven når…..“man kan lide per sonens selskab.”
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “ at skr iver musik ”
“Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“ størrelsen af byen. Den er
lige tilpas ”
Når jeg bliver gammel vil jeg… “ nyde livet, ligesom jeg gøre nu ”
Det sidste jeg vil gøre her i livet er…
“ kigge tilbage og være stolt af de ting
jeg har opnået, alt imens jeg har været
livsnyder ”
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Tak til Frederik.
Karen Gallagher-Hansen.

Trailermarked
ved
Herslev Forsamlingshus
Når forårsoprydningen er vel overstået, så fyld traileren med det du ikke længere
har brug for og kom til trailermarked – og få en hyggelig dag samtidig,

lørdag 20. maj fra 10-16
Vi tilbyder stande både ude og inde, dog må traileren blive udenfor J
Udendørs stande måler 3x3 meter – lige det samme som en pavillon – og der er 19
stande i gården, 5 ude foran, og 15 indenfor, alle stande bookes efter først til mølle
princippet.
Priser:
Stand ud mod vejen:
300,Stand i gården:
200,Stand inde i salen:
100,Betaling ved booking af stand.
Forsamlingshuset sørger for salg af Ringridderpølser, øl, vand, kaffe og kage, til de sædvanlige fornuftige priser, ligesom vi sørger for annoncering af arrangementet.
Bestilling af stande sker på tlf.: 61670297 eller
30

på mail:
trailermarked@herslevforsamlingshus.dk

Markedsudvalget
Herslev Forsamlingshus

Det sker i Forsamlingshuset i 2017!
I perioden september – april afholdes der bankospil hver onsdag.
Døren åbnes kl. 17:30 og spillet starter kl. 18:45.

Trailermarked d. 20/5-2017
Bestilling af stande sker på
61670297/Mette
eller på

kl. 10-16
tlf.:

mail:trailermarked@herslevforsamlingshus.dk

Sommerbanko d. 21/6-2017
Døren åbnes kl. 17:30 og spillet starter kl. 18:45.

Efterårsfest d. 23/9-2017
Tilmel-

ding på tlf.:
26395178/Tina

Jule- og

husflidsmarked d.
18/11-2017
ling af stande sker på
61670297/Mette

Bestiltlf.:
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Borgermøde om anvendelse af Knudsens grund
Formålet med mødet var at diskutere, hvad matrikel 10a (7100 m^2)
og 10s (1300 m^2) i fremtiden skal anvendes til.
Der var cirka 45 deltagere ved mødet. Heriblandt var Christian Jørgensen fra Byrådet og Demokrati- og Borgerudvalget.
Deltagerne blev opdelt i 5 grupper, som hver især kom med et bud på
udnyttelse af grunden.

Fælles for grupperne var et ønske om udstykning af arealet til boliger,
så der kan komme flere borgere til sognet. Flere deltagere nævnte, at
en øget bosætning på sigt kunne skabe grundlag for en dagligvarebutik
i Herslev. Andre var dog skeptiske over for denne mulighed pga. historikken omkring butikker i Herslev. Både parcelhuse og rækkehuse blev
foreslået.
Det blev nævnt, at udstykningen matrikel 10a og 10s skal sammentænkes med den foreslåede udstykning af arealet syd for kirken og forsamlingshuset samt omlægning af Herslev Kirkevej. Endvidere blev det foreslået at lave et busstoppested mellem m 10a og 10s, så bussen kunne
undgå at køre ad Herslev Bygade.
Flere deltagere foreslog, at matrikel 10s kunne anvendes som grønt
areal. Andre gjorde dog opmærksom på, at det på sigt kan være svært
at passe et sådant areal, og at der er grønne arealer nok i byen.

Forslagne samt tegningerne på matrikelkortene vil indgå i det videre
arbejde mellem Borgerforeningen og Demokrati- og Borgerudvalget.
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Generalforsamling

Valg af dirigent
Per Nissen blev valgt som ordstyrer.
Bestyrelsens beretning v/ formanden
Vi havde i marts et møde med Demokrati- og Borgerudvalget i Herslev Forsamlingshus. Det er et nyt udvalg, som er blevet nedsat i starten af
2016. Meget kort fortalt er udvalgets hovedformål at sikre nærdemokratiet og at fungere som borgernes talerør over for kommunen.
I april havde vi en velbesøgt affaldsindsamling, hvor vi med fælles hjælp fik
samlet flere kubikmeter affald sammen.
I maj var vi til dialogmøde mellem Fredericia kommune og de lokale beboerforeninger arrangeret af Demokrati- og Borgerudvalget og Tilflytterkonsulent Fredericia. En af de ting, der blev fremhævet, var, at det er
vigtigt af få nye tilflyttere til at føle sig velkomne.

Hen over sommeren har kommunen opsat skilte med anbefalet hastighed
på 30 km/t gennem de skarpe sving. Borgerforeningens oplæg var, at
der skulle være en generel hastighedssænkning gennem Follerup, men
advarselsskiltene er trods alt bedre end ingenting.
Vi fik desuden sat en bænk op ved mølleåvejen ved rensningsanlægget.
I september afholdte vi en velbesøgt fugleskydning på Herslevgaard.
I oktober fik vi en opringning fra kommunaldirektør Michael Holst, som
kunne overbringe den glædelige nyhed, at Fredericia kommune havde
købt ”Knudsens Gård” med henblik på nedrivning. I januar havde vi et
møde med Demokrati- og Borgerudvalget, hvor vi diskuterede mulighederne for anvendelse af grunden. I starten af februar var bygningerne
endelig jævnet med jorden.
Vi har fortsat traditionen med at bestyrelsen går forbi nytilflyttere til sognet
med en blomst samt nogle numre af Borgerbladet. Dette har vi fået
rigtig god respons på.
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Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastlæggelse af kontingent
Kassereren fremlagde regnskabet. Det har været et godt år, hvor årets resultat endte på 6852 kr.
En af de store udgiftsposter har været blomster til nytilflyttere (3800 kr.)
Udgiften per blomst vil blive reduceret fra 250 til 150 kr. for at begrænse udgiften.

En deltager havde følgende spørgsmål:
1.
Hvorfor er der ikke flere betalende medlemmer?
2.
Hvorfor sendes Borgerbladet ud til ikke-medlemmer?
3.
Hvilke fordele har man som betalende medlem?
4.
Hvorfor afholder borgerforeningen ikke arrangementer til generel information?
34
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Svar fra kasserer og formand:
1.
Bestyrelsen har valgt ikke at skrive rundt til medlemmer, som ikke har
betalt men i stedet at lægge en seddel med opkrævning i apriludgaven af Borgerbladet. Det er gjort for at spare porto og besvær.
Det ville generelt være godt med flere betalende medlemmer
2.
Hvis Borgerbladet kun blev sendt til medlemmer, ville annonceindtægter og bidrag fra menighedsrådet bortfalde. Desuden tjener Borgerbladet som generel information til alle medlemmer i sognet.
3.
Der er ikke direkte fordele, men man er med til at støtte op om lokalsamfundet. I Bredstrup-Pjedsted beboerforening har man en lignende
ordning.
4.
Der har været afholdt arrangementer omkring Energirigtig landsby
samt Fredericia under krigene i 1849 og 1864. Derudover har Borgerforeningen fokuseret på samarbejdet med kommunen. Menighedsrådet afholder desuden en del kulturelle arrangementer.
Kontingentet fastholdes på samme niveau som i 2016
Regnskabet godkendes
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Mia Hald
Frank Foged
Michella Magnusson
Anne Maria Andreassen
Ole Møller
Pia Møller
Thomas Bornemann
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Peter Glanz
Torsten Lund
Valg af 2 revisorer
Kirsten Lund
Søren Sørensen

Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indgået forslag
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Eventuelt
Finansiering af vedligehold af hjertestarter
Old Boys holdet har købt en hjertestarter. Der var bred enighed om, at foreningerne skal deles om udgifterne til udskiftning af pads. Dette skal
gøres ved brug eller hver femte år. Udgiften er cirka 1600 kr. Hjertestarteren vil blive registreret, og der vil blive ophængt skilte, så den er
tilgængelig.

Gennemkørsel forbudt for lastbiler gennem Herslev Bygade
Der blev stillet et forslag om at forbyde gennemkørsel af lastbiler på Herslev Bygade. Der var ingen ved generalforsamlingen, der havde indvendinger mod dette.
Bestilling af fartkontrol
Det blev foreslået, at Borgerforeningen skal bestille en fartkontrol et sted i
byen. Der kom ikke nogen konklusion på forslaget.

Forlængelse af cykelstien forbi rideskolen
Det blev foreslået at forlænge cykelstien forbi rideskolen ud til Herslev Fælledvej
Dette har før været diskuteret, og der er ikke plads til en sådan udvidelse.
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Små og større forårstegn.
Mange, mange små bebudere varsler om en ændring af den vinterlige situation. Det var jo også vintermånedernes afslutning den 28. februar, og i marts
er der både jævndøgn og sommertid, så når dag og nat er lige lange, taler
man nok ikke så meget om de mørke dage mere.
Men skønt er det, når solen kommer og giver nyt liv til både planter, dyr og
os alle. Man kan jo heller ikke undslå sig for at vente på varme kommende
sommerdage.
Nu bliver det jo ikke forår fra den ene dag til den anden. Der sker en glidende overgang fra de milde vinterdage til de rare solskinfyldte forårs dage.
Allerede i slutningen af december tittede de første erantis frem, og derefter
kom vintergækkerne, hjulpet frem af det milde vintervejr. Nu kan man, trods
de ret lave temperaturer, daglig følge de øvrige løgplanter vokse sig store
med flotte knopper.
Mine påskeklokker er også kommet frem og tager sig godt ud. Men ellers er
det jo tid til at få ryddet op i haven. Mange buske og træer trænger til at blive beskåret. Det er jo nu, man kan se, det er nødvendigt, og lige pludselig er
både træer og buske blevet for store, og så må man i gang med næb og sav.
Jeg skal nu have det lidt lunere, før jeg går på havearbejde. Marts måned er
her i starten alt for kold til rigtig havearbejde. Det er dog ikke så vinterligt
som i 1970. Jeg husker tydeligt da vi fejrede 2 års fødselsdag for vores søn.
Hele familien sneede inde og vi måtte finde sovepladser til 14 gæster, der
først dagen efter den 9. marts kunne komme herfra, efter at Erling Eriksen
med gravko skovlede os ud af snemasserne. En oplevelse vi aldrig glemmer.
Jeg hørte i dag, at storken var ankommet. Hele to storke havde slået sig ned
i Sønderjylland. Så kan man da ikke lade være med at tænke på, om de store
fugle kan finde føde, men venlige mennesker lægger vel godbidder ud til
dem. Frøer og tudser er der da ingen af endnu.
Lærken er også kommet. Jeg har hørt den, og det er en skøn påmindelse om,
at foråret er på vej. Droslen har forsøgt sig med nogle øvelser, men den er
her ikke til stadighed.
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Sidste nyt fra Tove`s Private Børnepasning
Jeg vil lige meddele at Toves Private Børnepasning er ophørt d. 01/02-2017
da jeg har fået brystkræft og skal have kemobehandling, stråler og hvad det
medføre. Jeg er sygemeldt på ubestemt tid.
Jeg vil gerne sige tak til alle de forældre og deres dejlige børn, for den store
opbakning, jeres rosende ord i alle de 26 år som Kommunal dagplejemor.
Ikke mindst vil jeg takke for den store støtte og opbakning, jeg fik af de forældre der var med til at starte min private børnepasning op, uden jer var det
aldrig gået. Endnu en stor Tak til Alle .

Tove Engelbreth
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De standfugle, der holder til ved foderbrættet, er stadig rigtig glade for solsikkekernerne. Musvitternes mange mærkelige forskellige sange har man
kunnet høre længe, og bogfinken har også ændret på repertoiret, så det er
blevet mere forårsagtigt. Solsortehannerne har så travlt med at bekrige hinanden, at de ikke er begyndt med deres smukke sang.
Måske er det kun hernede i dalen, for jeg har hørt solsortesang oppe i Herslev en tidlig morgen, da jeg var på vej til Fredericia.

I dag står der 10. marts på kalenderen og dags dato kan man mærke foråret.
Solen skinner og temperaturen er oppe på 10 g. Efter en tur i haven må jeg
konstatere, at der er mange forårstegn – at nu er foråret kommet.
Tak til Gunhild 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:
Kasserer og
næstformand:
Kontaktperson:
Sekretær:

Peter Lund,

75560063

21640690

Asta Fink,
Mette B. Sørensen ,
Eva Lorey,

57560240
86741932
75560131

27388127
22571488
24844898
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Huskeseddel til opslagstavlen
02.04

kl. 11.45 Menighedsrådets årsberetning

Kirkens våbenhus, under
kirkekaffe efter gudstjene-

06.04

kl. 19.30 Sogneaften: Foredrag med Poul
Erik Jespersen
”Vikingetiden og Kongernes Jelling”

Konfirmandstue, Herslev
Bygade 8A

19.04

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

Konfirmandstuen

28.04

kl. 14-16 Åbent hus i børnehaven for alle
interesserede.

16.05

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

20.05

fra kl. 9

20.5

Kl. 10-16 Trailermarked

Forsamlingshuset

21.6

Kl.17:30 Sommerbanko

Forsamlingshuset

17.08

kl. 19.30 Sommerkoncert
Madrigalkoret, dirg. Niels Koll,
og Andreasensemblet

Herslev kirke

Sogneudflugt til Vadehavscenter
og Løgumkloster

Konfirmandstuen
Afgang fra konfirmandstuen, Herslev Bygade 8A

23.9

Efterårsfest

Forsamlingshuset

18.11

Jule og Flidsmarked

Forsamlingshuset
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