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 Borgerbladet: 
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 Bestyrelsen i Herslev Sogns Borgerforening: 
e-mail: bestyrelsen@herslevborger.dk 

  

  
 Formand Frank Foged, Follerupvej 2, 
 tlf.: 7170 2656, e-mail: frank@tjepp.com 
 Næstf.: Anne Marie Andreassen, Herslev bygade 17a       
tlf.: 2861 6927, e-mail: do1@godmail.dk 
 Kasserer Thomas Bornemann, Ryttervænget 14,                
tlf.: 4075 5363, e-mail: bornemann@it.dk                            
Bestyrelsesmedlem Mia  Hald, Kirketoften 1, 
tlf.: 4236 6584, e-mail: frk.hald@gmail.com             
Bestyrelsesmedlem  Ole Møller, Højrupvej 149  
tlf.: 2027 6688, e-mail: Oomherslev@gmail.com                                                      
Bestyrelsesmedlem Pia Møller, Højrupvej 149 ,                    
tlf.: 2277 6688, e-mail: pizzamoeller@hotmail.com 
 

Borgerbladet udsendes til alle husstande i Herslev sogn, 
samt til udenbys medlemmer af foreningen.                                         
Bladet sendes også til medlemmerne af Fredericia Byråd 
samt til alle menighedsråd i Fredericia Provsti.                                 
Bladet udkommer 3 gange om året i et oplag på 460       
eksemplarer 

Forsidebillede: Pia Møller 
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Kassererens klumme, 
Tænk sig, at det nu er 40 år siden, at det første borgerblad kom ud. Jeg har 
haft fornøjelsen af at kigge lidt tilbage på den tid, som jo ligger længe før jeg 
flyttede til Herslev.  
Det var en tid med ildsjæle og engagement. 3 af medlemmerne i bestyrelsen 
var også i byrådet, og der blev arbejdet hårdt for at bevare de værdier og 
muligheder, der ligger i et landsbysamfund som vores. 
For nogle uger siden, havde vi Generalforsamling i borgerforeningen. Efter 
gennemgangen af det forløbne års aktiviteter og udfordringer, blev der fra 
deltagernes side også tid til at fremhævet nogle af de ting, hvor bestyrelsen 
kunne gøre det bedre. De ting der blev nævnt var absolut korrekte og rele-
vante. Vi vil gerne gøre mere, men vi er kun mennesker, der frivilligt stiller 
os til rådighed—med de begrænsninger vi har. 
Men måske det er nok? Da der sidst på mødet var valg til ny bestyrelse, var 
det da i hvert fald de samme, der blev genvalgt. Man kan måske sige, at ev-
nen til at pege på det der kan gøres bedre, var større end viljen til selv at 
løfte. 
Dog er jeg taknemmelig for alle dem, der styrker vores samfund med stort 
og småt. Dem der stiller op i sportsforeningen, dem der lige fjerner det 
skrald der er blæst ud og skæmmer, dem der skriver læserbrevene, og også 
dem der bruger tid på at møde op til generalforsamlingen og hjælper os til at 
blive bedre. Det er et udtryk for, at tingene ikke er ligegyldige, og at det be-
tyder noget, hvad der sker i vores samfund. Tusind tak! 
Thomas Bornemann 
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Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjene-

ster på tlf. 75 50 34 11. 

Gudstjenester i Herslev Kirke 

Maj       

06.05 kl. 9.00 Gudstjeneste v. Bente Hjul 
Johannessen 

Efterfølgende kirkekaffe  
i våbenhuset 

10.05 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Bjarne Hvid Kr. Himmelfarts dag 

13.05 kl. 9.00 Gudstjeneste v. Bente Hjul 
Johannessen 

  

20. 05 kl. 10.00 Højmesse v. Nikolaj Frøkjær
-Jensen 

Pinsedag 

21.05 kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste ved Ka-
stellet 

Anden pinsedag 

27.05 kl. 10.00 Højmesse v. Charlotte Qui-
ring 
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 Præstens klumme 

”Opskriften på et godt liv!” – Det var en af de fængende overskrifter på forsi-
den af et dameblad for nogle uger siden. Intet mindre. Opskriften på et godt 
liv kunne købes for kun 39,95 kr.; Men kan det være så simpelt? Og er der 
virkelig én opskrift, som vi alle kan følge og puf!, så får vi et godt liv? 
 
Jeg var nysgerrig og bladrede lidt i magasinet. Det viste sig, at vejen til et 
godt liv går gennem en særlig diæt, øvelser der skal udføres på en yogamåtte 
og sætninger vi skal gentage for os selv. Det gode liv er indenfor rækkevidde, 
hvis bare vi gør en indsats. Det føles tungt og langt fra som en lettelse at vide, 
at det er op til os selv at få livet til at lykkes, for det betyder jo samtidig, at 
hvis livet ikke er godt, er det ens egen skyld. Så er det fordi, vi ikke anstren-
ger os nok! Og straks bliver vi sendt ind på yogamåtten igen med en smooth-
ie bestående af spinat, mandelmælk, kakaonibs og frisk mynte – for så bliver 
livet godt! 
 
Der ligger en kæmpe fornægtelse i den tilgang til livet. Vi nægter at indse, at 
livet til tider er opvask, vasketøj, bilen der lyder underligt, konflikter og 
manglende selvværd. Livet er en masse hverdage, der skal leves. Men livet 
rummer en mulighed for at være godt, det kræver bare, vi redefinerer, hvor-
når det er godt. Vi må holde op med at tage udgangspunkt i vores egen mave-
fornemmelse. Spørgsmålet om, hvad det gode liv er, skal ikke defineres ud 
fra det enkelte menneskes fornemmelse. Så spørgsmålet lyder igen; hvornår 
er livet godt?  
 
En undersøgelse har vist, at hvis man gerne vil blive gammel, skal man omgi-
ve sig med andre mennesker. Hvis livet skal leves længe og fuldt ud, skal vi 
altså netop ikke stille os for os selv og mærke efter i maven, om det er godt – 
vi skal ud og være sammen med andre.  Vi skal være noget for nogen. Ud at 
opleve, at nogen behøver os – og at vi behøver nogen. Det er det, livet er. At 
være i relation, samhørighed og fællesskab med andre.  
 

Det handler ikke om at leve et perfekt og uplettet liv, som om livet var et pro-

jekt – det handler om at leve så godt, vi kan og være der for hinanden. Og 

selv de dage vi i spejlet kun ser et dårligt menneske, så ser Gud noget andet 

og mere. Han ser muligheder i os, og tiltror os det mest dyrebare han har; 

nemlig hinanden. Det gode liv er allerede givet til os i kraft af, at vi er givet 

til hinanden. 

 

 



6 

 

 



7 

 

  

Arrangementskalender for Herslev kirke 
 

 
 

Forårskoncerten i Herslev kirke d. 19. april kl. 19.30 
Fortuna-korets forårskoncert er en skøn buket af engelske og danske sange 
fra tre tidsaldre, med sange af bl.a. John Dowland, Edward Elgar, Niels W. 
Gade, Niels LaCour og Christian Dyrst. Dele af repertoiret maner til efter-
tænksomhed og inderlighed, mens andre sange er en hyldest til dansk for-
år og sommer, når det sprudler i alle sine farver og sprødhed. 
 
Fortuna-koret, som er hjemmehørende i Silkeborg, er et blandet kor med 

45 sangere. Koret har eksisteret i 35 år, de seneste seks år under korleder 

og klassisk sanger Henrik Elmer Matthiesen, der med teknikken ”balanceret 

sang” arbejder med at udnytte den naturlige og afslappede stemme, der 

fremkalder farver, som udtrykker og understøtter følelser. Fortuna-koret 

har fokus på at udvikle de enkelte sangeres teknik og dermed hele korets 

klang. 

Foråret 
2018 

      

19.04 kl. 19.30 Forårskoncert med Fortuna-
koret 

I kirken 

16.05 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde I konfirmandstuen 

02.06 kl. 8.30-
ca. 17.00 

Sogneudflugt  Afgang fra præstegården 
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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 

Sogneudflugt d. 2. juni kl. 8.30-ca. 17.00 
Igen i år inviterer kirken på sogneudflugt. Programmet et ved at blive fær-
diggjort, men sæt allerede nu kryds i kalende- ren!  
Det foreløbige program indeholder: 
• Brunch på Hopballe Mølle 
• Rundvisning på brunkulsmuseet i Søby 
• Et besøg ved den genfundne 

bro ved Horsens 
(Pris 150 kr. pr. person) 
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 Siden sidst fra Menighedsrådet 
 
Vores aktiviteter i 2017 sluttede traditionen tro med julekoncert.  
Torsdag d. 7.december myldrede Herslev/Taulov/Skærbæk-voksenkor ind i 
vores julepyntede kirke og gav en flot koncert. Et bredt repertoire krydret 
med fælles salmer og ikke mindst sang af vores kirkesanger, Julie Husballe. 
Denne aften havde hun taget sin musikalske veninde med, Sarah Jerg, som 
akkompagnerede hende på violin. Organist, Eli Pagh, spillede også et smukt 
orgelstykke. 
Dejlig aften, som blev afrundet med gløgg, æbleskiver og mere sang i for-
samlingshuset. 
 
Julen igennem havde vi forskellige præster fra provstiet, da Sara Flokious 
barselsvikariat var ophørt, og hun havde ferie, der skulle bruges. Søndag d. 
15 jan. var Sara tilbage i præstekjolen, og hun blev mødt af mange glade kir-
kegængere, der hilste hende velkommen tilbage. 
 

Torsdag d.1 .februar havde vi spurgt Vibeke Nasri, der synger med i voksen-
koret, om hun kunne tænke sig at komme og fortælle om sine oplevelser i 
Ægypten, hvor hun har boet nogle år om vinteren. 
Det blev en aften med mange billeder af hendes lejlighed/hjem, den smukke 
natur dernede og de mennesker, som hun fik et tæt forhold til. 
Vibeke cyklede mange og lange ture dernede, og dem hørte vi naturligvis 
også om. Både de gode og de mere sindsoprivende.  
En af de personer, som hun fik et nært venskab med, underviste hun i dansk, 
og han ernærer sig nu som guide for danskere. Hun boede nær byen Luxor. 
Ganske spændende at høre, hvad hun havde kastet sig ud i. Umiddelbart en 
fordel for hende at kunne lidt arabisk/ægyptisk. 
 

Torsdag d.1. Marts havde vi inviteret Iben Krogsdal, forfatter og salmedigter, 
til at komme og fortælle om, hvad sang betyder for hende, og hvor hun får 
inspiration til sine egne salmer. Det var virkelig interessant at høre hendes 
tanker omkring betydningen af sang, for individer og for fællesskabet.  
Vi hørte også om samtaler og personer, som har givet Iben stof til at forfatte 
egne salmer. Vi sang en del af hendes salmer, altid som opfølgning på den 
historie, som havde relevans for salmen. Det gav en virkelig god forståelse 
for teksten, som vi ikke umiddelbart ellers ville have haft. En dejlig aften 
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med god stemning og sang. 
 

Søndag d.11 marts løb dette års landsindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 
af stablen. Igen i år havde vi valgt at ”nøjes” med at have indsamlingsbøssen 
klar i kirken, og altså ikke husstandsindsamling. Det er ikke optimalt, men vi 
håber, at kunne finde energi og geist til den traditionelle indsamling næste 
år. Vi får se.  Vi modtager meget gerne input til, hvordan vi kan gøre det og 
endnu bedre frivillige, der melder sig til at tage en rute. Er vi mange nok, 
bliver ruterne ikke så lange. Giv endelig lyd, hvis du er interesseret, så vil jeg 
skrive dig på listen til næste år. Mit tlf. Nr. er 22 57 14 88. TAK. 
Resultatet af dette års indsamling blev på 580,00 kr. Det må vi kunne gøre 
bedre til næste år. Tak for bidragene.    

Mette Sørensen 
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 Hold liv i Herslev – støt foreningslivet 
 

Herslev er et dejligt sted at bo, så vær med til at styrke det sociale samvær 
og støt op om de tilbud foreningerne kommer med. F.eks. Bankospil i for-
samlingshuset, sportsfest i idrætsforeningen, Sankt Hans på Blokkers, ride 
stævne på rideskolen, borgermøde, foredrag i præstegården eller gudstjene-
ste i kirken. 
Det værste der kan ske er, at du møder nye mennesker. Og ja – der er liv i 
Herslev, men foreningerne har brug for at vi viser vores støtte til deres arbej-
de. 
 

Vi er en lille bestyrelse som gør vores bedste for at holde liv i det gamle for-
samlingshus. Det kan vi ikke gøre uden jeres hjælp. Hjælpen behøver ikke at 
være at man deltager i bestyrelsens arbejde, men hvis I komme og deltager i 
nogen af vores aktiviteter ville det være dejligt. Har man forslag til andre 
aktiviteter end dem vi har på nuværende tidspunkt, så er alle forslag velkom-
men. 
Overskuddet fra aktiviteterne bruger vi til at indkøbe materiale til vedlige-
hold og forbedringer i forsamlingshuset. 
Vores motto er ”At frivillig arbejde skal være sjovt”. Giver det klingende 
mønt på kontoen er det dejligt. 
 

Bankospillet har i mange år været den vigtigste indtægt, men med faldende 
antal af spiller er det nu ved at være en udgift i stedet ☹. Det 
håber vi meget på, at vi kan få ændret, når den nye sæson 

starter op onsdag d. 3. oktober. 
Har du lyst til at afprøve dit talent som bankospiller inden den 
nye sæson, så holder vi sommerbanko onsdag d. 13. juni kl. 

18:45 (Døren åbnes kl. 17:45) 
 

Efterårsfesten 2017 så vi os nødsaget til at aflyse pga. for få tilmeldinger. 
DET KOMMER IKKE TIL AT SKE IGEN. 

Sæt allerede nu X i kalenderen ved lørdag d. 29. september, for der holder 
vi efterårsfest med lækkert mad, hyggeligt selskab og god musik. Vi kommer 
med mere info inden sommerferien. 
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. Traditionen tro – er der julemarked lørdag d. 24. november. En dejlig tradi-
tion, hvor det er muligt at gøre en god handel, spise en dejlig frokost og hyg-
ge sig i vores lille julecafé. 
 

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) 
 

Vi ses ☹ 
 

På bestyrelsens vegne  
Tina Davidsen 
 

 

 

 

http://www.herslevforsamlingshus.dk
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Herslev Idrætsforening  
 

Herslev Idrætsforening holdt generalforsamling den 22. februar, hvor der 
blev valgt en ny bestyrelse. Se oversigten over bestyrelsen på næstsidste 
side her i Borgerbladet. 
 

Seniorer 
Seniorer fodbold serie 5 måtte trække sig fra DBU’s turneringer i 2018 på 
grund af skader samt fraflytning fra området. Holdet trak sig fordi man ikke 
kunne garantere at stille fuldtalligt op til hver kamp i turneringen og derfor 
kunne se, at det sandsynligvis ville blive nødvendigt med flere aflysninger, til 
gene for de øvrige hold.  
 

Holdet træner stadigvæk hver mandag og onsdag på banerne ved Herslev 
skole fra kl. 18:30. Nye spillere er velkomne og kan bare møde op til træning 
og/eller kontakte Christian Thorbjørk. Se under bestyrelsen.  
 

Oldboys 
Efter en god indendørssæson, som sluttede den 22. marts i Landerupgaard-
hallen, rykker oldboys spillerne udendørs efter påske, hvor der trænes hver 
mandag fra kl. 18:30 på banerne ved Herslev Skole. 
 

Sommerturneringen 
 for Oldboys-spillere (50+) afvikles på ”motorikbanen” ved Herslev Skole  
onsdage således: 
 

    1. runde:       25. april            02. maj         16. maj         23. maj 
    2. runde:       30. maj             06. juni         13. juni         20. juni   
    3. runde:       08. august     15. august        22. august     29. august 
 
Der deltager 10 hold i turneringen, det samme antal som sidste år. Herslev/
Taulov deltager med 2 hold: Herslev Bears i grøn bluse, grønne bukser og 
sorte strømper. Herslev Bulls i orange bluse, blå bukser og sorte strømper. 
 
De første kampe begynder kl. 18:00. Alle er velkomne til at se kampene. Der 
er gratis adgang. Kolde øl/ vand og varme pølser kan købes ved klubhuset til 
meget rimelige priser. 
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Der er bander omkring banen med reklameskilte på indersiden. Der er plads 
til flere skilte til en rimelig pris. Kontakt bestyrelsen for at få opsat et skilt. 
 
Nyt fra Idrætsforeningen (foreningsbladet) udkommer maj/juni. Deadline er 
1. maj. Har du lyst til at få et indlæg optaget i bladet eller få en reklame ind-
rykket i bladet, kontakt bestyrelsen. Både reklameskilte på banderne og re-
klamer i foreningsbladet, støtter foreningen økonomisk, til fordel for 
idrætten. 
 
Herslev Idrætsforening har fået en ny hjemmeside, som kan findes under: 
www.hif-herslev.dk  Al henvendelse i forbindelse med hjemmesiden kan fo-
reløbig ske ved henvendelse til kassereren. Se under Idrætsforeningens be-
styrelse på næstsidste side. 
 
Herslev Idrætsforening 
Jonberth 
 

Hjertestarteren 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.   
 

 

 

http://www.hif-herslev.dk
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 Sommerfest i Herslev den 15. juni og 16. juni  
(husk at reservere dato) 
 

  
15. og 16. juni 2018  23. juni 2018 
 
Ny hjemmeside :     http://hif-herslev.dk/ 
Igen i år afholdes der sommerfest ved pladsen bag den gamle skole. 
Det endelige program er endnu ikke klart men som nye tiltag kan nævnes: 
Fredag den 15. juni.  Vi gentager den årlige fællesspisning, men i år i samar-
bejde med børnehaven i Herslev. I den anledning bliver der holdt disco-fest. 
Forventes afholdt fra kl. 17 til 19. Nærmere info følger, 
Lørdag den 16. juni. Det forventes at der arrangeres en fodboldturnering 
som afholdes fra kl. 11. Alle kan tilmelde et hold – eneste betingelse er at 
spillere (m/k ) skal være fyldt 18 år  og holdet bestå af mindst 6 spillere (som 
er det antal der må være på banen adgangen) Mere om tilmelding senere – 
er man interesseret kan man sende mail til thore1907@hotmal.com. 
Byrådet kan blive nød til at melde afbud til showkamp i år da en stor del er 
til Folkemøde på Bornholm. Der er stor opbakning fra byrådet til at støtte op 
om Herslev Sommerfest – bliver et afbud aktuelt i år, så er der gode chancer 
for ny showkamp i 2019 
Lørdag bliver der også afholdt 2 fremvisninger af hver 30 minutter fra Reptil 
Zoo fra Vissenbjerg. De medbringer nogle spændende dyr – så måske bliver 
der mulighed for at klappe en slange - hvis du tør! 

 

Af andre aktiviteter vil man også kunne kaste bolde på vores Flødebolleklovn 
Ved pletskud kaster klovnen en flødebolle retur. Naturligvis er der Tombola 
og Legeborg. 

mailto:thore1907@hotmal.com
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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. 
 
 

Om aftenen vil der være fest med spisning i teltet. Menuen er endnu ikke 
fastlagt. Der bliver mulighed for pladsreservation ved forhåndstilmelding, 
således et selskab kan sidde sammen. Der vil være livemusik om aftenen. 
Sidder du inde med en god ide eller aktivitet til sommerfesten, er du meget 
velkommen til at skrive til nedenstående mail. Så vil vi se om den kan passes 
ind i programmet 
Vi håber at der vil være stor opbakning til Sommerfest i Herslev – og det 
var den 15. og 16. juni. 
Herslev IF 
Lars Thorbjørk 
Mail: famthor@mail.dk 
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Foder- og foderkvalitet i relation til produktionsresultater i 
slagtekylling produktionen i perioden 1975 til 1998.  

Udgivet af Landskontoret for fjerkræ – rådgivning, Skejby 
Chr. Bønsdorff Petersen. 
 

Ja, hvilken overskrift til en artikel i Borgerbladet. 
 

Forklaringen får vi i følgende: Jeg besøger Christian Bøsdorff Petersen i hans hus i 
Højrup og Christian fortæller meget beredvilligt: 
 

Jeg blev født i 1937 i Tved syd for Kolding, hvor mine forældre Frida og Mathias 
Petersen havde en gård, og der voksede jeg op de første 5 år. Vi havde kælder under 
hele stuehuset, og jeg husker d. 9 april 1940, hvor vi gik i kælderen, nok den eneste 
gang, for senere blev vi vænnet til luftalarm, når der kom tyske flyvere. 
Jeg husker også, at i vinteren 1941 – 42, hvor der nødlandede en tysk flyver på isen i 
Kolding fjord. Jeg gik derud sammen med mine forældre over isen. Der var forsamlet 
mange mennesker. Det var første gang, jeg så en flyvemaskine. 
 
I 1944 købte min far Skovenborggård i Højrup. I 1944 efter jeg var begyndt at gå i 
skole, brækkede jeg det ene ben, og vi blev kørt til Kolding sygehus. Der var drama-
tik i Kolding den dag, for avisen ”Kolding Folkeblad” s hus var blevet schalburgteret 
om natten, og der omkom 3 personer. Derfor kom jeg helt ned i kælderen om natten 
på operationsstuen og fik mit ben i gips. Næste dag hjem igen med besvær med 
vognmanden fra Sdr. Vilstrup. Der var sat mange ”spanske ryttere” op, som spærrede 
det ene spor ud af byen. 
 
Jeg havde en god skoletid. Først i Højrup Forskole på Gl. Ribevej hos frøken Karen 
Andersen (senere fru Maltha Jensen). Derefter hos lærer Isen i Højrup ”Store skole”. 
Da lærer Isen rejste, kom der flere vikarer. Derefter blev lærer Maltha Jensen ansat, 
hos hvem jeg gik i kort tid. 
I 1949 var jeg til optagelsesprøve på Fredericia Realskole hos fru Grove Rasmussen. 
Prøven bestod af en diktat, som jeg ikke fandt særlig vanskelig, så det var en meget 
let prøve. Jeg kom i 1. mellem og tog realeksamen i 1953.  
 

Transporten til Fredericia forgik på cykel i sommerhalvåret, om vinteren til Taulov 
og med toget kl. 7,30 om morgenen og igen fra Fredericia kl. 14.30. 
Anker Justesens datter, Karen Marie fra Højrupgaard og jeg fulgtes ad, og vi kørte ad 
Gl. Ribevej derind sommetider over Taulov, hvor der var en sti langs banen. Der var 
dengang kun asfalteret på Skærbækvej, så det var en lidt hård tur i al slags vejr.  
 
Der var den forskel mellem skolen i Højrup og realskolen, at der var en speciale læ-
rer til hvert fag. Jeg havde tilvalg af fransk, men det sprog har jeg ikke beskæftiget 
mig meget med siden, så der er næsten gået i glemmebogen. Derimod tysk, engelsk 
og matematik fik jeg stor nytte af senere. Jeg kan stadig læse bøger på tysk og en-
gelsk. For eksempel Thomas Manns: ”Huset Buddenbrook”, krimier på tysk og for-
skellige engelske værker. For tiden er jeg i gang med ”Josef og hans brødre” af Tho-
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mas Mann. Jeg har også interesseret mig for historie og især Danmarkshistorie og 
Sønderjyllands historie. 
 
Efter realeksamen hjalp jeg til derhjemme på gården og bestemte så, at jeg ville læse 
til agronom på Landbohøjskolen i København. Jeg havde plads på Askov Forsøgssta-
tion i 1955 – 56, og derefter blev jeg soldat. Først i Aarhus ved telegraftropperne og 
derefter i Høvelte, hvor jeg mod min vilje blev korporal. 
Så kom tiden på Ladelund Landbrugsskole i 9 måneder. Jeg havde mange fag, der 
skulle gøre mig klar til Landbohøjskolen. Jeg skulle bl.a. bestå både kvæg og svine-
kontroleksamen. 
 
I september 1959 flyttede jeg til København og fik et værelse til 100 kr. om måneden. 
Jeg fik min kost hos et ældre ægtepar, som havde et pensionat i nærheden. Dengang 
kunne man studere på landbohøjskole uden studentereksamen, bare man havde gode 
karakterer. I 1962 blev jeg agronom og ville læse videre med et speciale. Da jeg ikke 
havde studentereksamen, måtte jegdeltage i ekstra kursus i matematik og statistik. Vi 
havde både tysk og engelsk, da mange lærebøger var på de sprog. Vi var også til ek-
samen i fransk, og det sprog havde jeg heldigvis kendskab til.  
I 1965 efter 3 års studier blev jeg licentiat, det svarer til P.H.D. eksamen i dag. Som 
licentiat skulle man dengang læse mindst 3 fag. Jeg havde dyrefysiologi som hoved-
fag og som bifag matematik, der også omfattede teoretisk statistik, organisk kemi og 
fysisk kemi. Disse fag har altid haft stor betydning på Landbohøjskolen, det danner 
grundlag for avlsarbejde med både planter og dyr.  
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Efter licentiat blev jeg ansat på Landøkonomisk Forsøgslaboratorium, en del af land-
bohøjskolen. (i dag har det til huse i Tjele ved Viborg). Jeg kom til at arbejde med 
stofskifteundersøgelser hos fjerkræ. 
 
Ved ansættelse på Forsøgslaboratoriet var det meget almindeligt, at de unge kom på 
studieophold i udlandet eller på en anden vis arbejde i et andet land. Jeg kom nogle 
måneder flere gange til Bulgarien for F.S.A.. eksempelvis var det italienerne, der stod 
for byggearbejdet. Jeg var med til at designe stalde og laboratorier, og jeg fik til huse 
på en forsøgsstation lige uden for Sofia. Jeg var dernede i alt 3 gange, den første 
gang af nogle måneders varighed, de sidste gange ca. 1 uge. 
 
Den første gang jeg ankom til Sofia, var det netop på årsdagen for den russiske revo-
lution i 1917, som blev fejret. Jeg undredes meget over, at det var zar Alexander d. ll, 
der spillede den store rolle. Der var 1 stor statue af ham i Sofia, og det var den, der 
var pyntet med røde kranse fra de forskellige ledere fra Østbloklandene. F.eks. fra 
Bresjnev, og årsagen var, at det var zaren, der i sin tid befriede Bulgarien fra tyrker-
ne. Derfor blev han regnet som deres nationalhelt, og blev regnet for revolutionær.! 
På forsøgsstationen traf jeg 2 unge sekretærer. De ville gerne besøge mig i Danmark. 
Jeg måtte henvende mig til udenrigsministeriet, som var meget velvillig til at ordne 
sagen. En skrivelse fra de bulgarske myndigheder skulle underskrives i flere ministe-
rier og til sidst af notaren i Viborg, hvor jeg på det tidspunkt arbejdede og havde en 
stor lejlighed. Det hele lykkedes, og de var her i sommerferien i 3 uger. 
 
Det var meningen at jeg skulle på studieophold et halvt år på Oscar Keller Instituttet i 
Rostock (dengang Østtyskland). Dette institut og vores danske havde haft samarbejde 
før krigen, men på grund af, at Danmark ikke havde anerkendt Østtyskland, lod dette 
sig ikke gøre. 
Jeg kom derfor på studieophold i Polen i ca. et halvt år. man havde haft aftale med 
Polen om udveksling af studerende. Det var et meget anerkendt institut, der blev le-
det af den meget anerkendte professor Kilanowski. Instituttet arbejdede med energi 
og stofomsætning hos svin og fjerkræ, og det var beliggende i forbindelse med det 
gamle polske kongeslot i Jabionna lidt nord for Warzawa.  
 
Jeg fik et værelse der. Stedet var ofte mødested for deltagelse sf bl.a. kosygin fra 
Sovjet, Gomulka fra Polen og Ulbricht fra Østtyskland. En eftermiddag stillede de 3 
herrer og hele delegationen op til fotografering uden for, og jeg skyndte mig hente 
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mit kamera. Det blev der ikke noget ud af, jeg blev lidt voldsom verfet væk af Kosy-
gins sikkerhedsvagt. Om aftenen samles vi i et fælleslokale for at se en fodboldkamp 
på T.V. det var Danmark der spillede. Mod hvem kan jeg ikke huske. Den russiske 
sikkerhedsvagt var en meget flink fyr, og jeg fik nogle øl sammen med ham og flere 
andre. Vi fik ekstra gode øl i den anledning af det ”fine” møde. De var fra Pilsen i 
Tjekkoslovakiet. 
 
Jeg kørte min egen bil til Polen, så jeg kunne køre rundt og se en del af landet om-
kring Warszawa. Der var meget lidt politikontrol. Mit ophold i Polen var meget inte-
ressant, jeg fik meget ud af det både fagligt og kulturelt. I Warszawa er der to værker 
af vores kendte billedhugger Bertel Thorvaldsen. En buste af Kopernicus og en ryt-
terstatue sf den tidligere konges broder Poniatowski. Den blev ødelagt under krigen, 
men Danmark forærede Polen en ny, idet gipsmodellen stod i kælderen på Thorvald-
sens Museum i København. Professor Kilanowski tog mig med op i Kulturpaladset, 
som russerne havde bygget. Deroppe fra var der og er en meget fin udsigt. Professo-
ren sagde, det var der bedste sted i byen, for der kunne man ikke se selve bygningen. 
Der varslet ingen kommunistiske undertoner på instituttet. 
 
Efter mit ophold i Polen i 1972 blev jeg ansat hos D.L.G. (Dansk Grovvare selskab) 
som havde og har til huse på Akselborg tæt ved Tivoli i København. D.L.G. var lige 
blevet oprettet ved en fusion af Jysk Andel, Øerne Andel og D.L.G. i Kalundborg. 
Jeg blev ansat i udviklingsafdelingen hos civilingeniør P. Bisgaard. Han havde stået 
for udvikling og opførsel af de mange siloanlæg rundt i landet. Jeg fik til opgave at 
stå for 2 forsøgsstationer i Galten (Østjylland) og Ortved på Sjælland. I Ortved udfør-
te vi forsøg med svin og slagtekyllinger, og i Galten forsøg med opdræt af æglæggere 
til produktion af rugeæg. Efter alle forsøg udarbejdede jeg rapporter. Specielt husker 
jeg et forsøg med både svin og kyllinger, der blev udført i samarbejde med Løvens 
Kemiske Fabrik. Det omhandlede tilsætninger af nitrovin og kobber. Der blev holdt 
mange møder og resultaterne bevirkede, at begge dele i foderet medførte en forøgelse 
af væksten og en reduktion af foderforbruget. Disse tilsætningsstoffer blev anvendt i 
mange år frem. 
 

I 1976 blev jeg ansat af Det Danske Fjerkræ Råd som rugeægskonsulent og jeg flytte-
de til Viborg, hvor jeg fik en 4 værelses lejlighed. Det var i den periode, jeg var i 
Bulgarien med det efterfølgende besøg derfra. Jeg boede i Viborg en del år, og jeg 
havde hele Danmark, bortset fra Sønderjylland, som mit arbejdsområde. Ofte besøgte 
jeg alle rugeægsproducenter, og jeg havde et godt samarbejde med alle rugerierne. 
Der var mange rugerier dengang, nu er der kun 2 store tilbage. På et tidspunkt blev 
alle fjerkrækonsulenterne samlet på et sted, nemlig i Middelfart på den tidligere Fjer-
kræskole, og jeg flyttede til Fredericia. I Middelfart fik jeg et andet arbejdsområde. 
Jeg blev landskonsulent med foder som min hovedopgave. Jeg sammensatte recepter 
på foderblandinger til mange enkelte producenter og til en del foderstofforretninger.  
 
Jeg kom bl.a. til Raffeisen i Flensborg, hvor en del sønderjyske købte deres foder-
blandinger. I denne periode blev der en skærpet konkurrence på foderblandinger, og 
nogle firmaer forsvandt og en del fusionerede. Alle steder forøgede man indsatsen for 
kvalitet. Jeg bestræbte mig på, at få et godt forhold til produktcheferne, og vi fik i høj 
grad et godt samarbejde. På et tidspunkt blev alle konsulenter, der havde til huse i 
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Middelfart samlet på Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby. På samme tid i 1992 
døde min far, og jeg flyttede ind i det hus, som mine forældre havde bygget i 1966 i 
Højrup, da de gik på pension. Jeg kørte hver dag til Skejby (ca. 100 km. hver vej), og 
det fortsatte jeg med, til jeg holdt op med at arbejde i 2002. 
 
Da jeg begyndte at arbejde med foderforbrug i slagtekyllingeproduktionerne, fik jeg 
et vældigt godt samarbejde med mange forskellige mennesker. Der var forsøg med 
bure til kyllingerne, fodring m.m. burene blev stillet op ved et par producenter, og det 
gik jo meget ud på tilvækst. Kyllingerne blev vejet ved alder: 1 uge – 3 uger og ved 
udsætning, og selvfølgelig skrev jeg en rapport ved hvert forsøg. Det drejede sig også 
om utraditionelle foderemner, så som rapsfrø, ærter og hel hvede. Vi ville gerne bru-
ge danske råvarer. På et noget tidligere tidspunkt blev jeg medlem af en forsknings-
gruppe i England (Incubation research group). Medlemmerne var både englændere 
og skotter, vi var 3 fra ”udlandet” 2 hollændere og mig. Vi blev inviteret på et møde 
på veterinærskolen i Utrecht i Holland. Der var lederen professor Kaltoven. 
Langt senere på en køretur til slagteriet i Vamdrup, tog jeg en ung kvinde med op at 
køre. Hin var hollænder, og jeg fortalte, at jeg kun kendte en hollænder, og  
 

Det var professor Kaltoven i Utrecht.! Til min store overraskelse kunne hun fortælle, 
at hun havde arbejdet på professorens laboratorium. Ja, verden er lille.! 
Møderne blev holdt i England i september måned. Medlemmerne kom især fra priva-
te rugerier, som blev drevet af de store godser. Hovedsagelig drejede det sig om ud-
rugning af vildfugleæg. Der var møder på forskellige universiteter både England og 
Skotland. Til sidst blev de holdt permanent på Oxford Universitet. Mødedeltagerne 
holdt flere indlæg, og jeg gjorde også rede for min egen forskning, og der blev skre-
vet rapporter fra hvert møde. Foreningen var meget aristokratisk, og da møderne altid 
sluttede med fine middage på et ”Manor House”, måtte jeg medbringe mørkt tøj. Ved 
disse lejligheder var skotterne gerne iført kilt, og vi startede altid med at udbringe en 
skål for den engelske dronning. I ca. 25 år deltog jeg i disse møder, som var meget 
udbytterige både fagligt og kulturelt. Jeg oplevede mange ting på disse ture og fik set 
store dele af England og Skotland. 
 
På Ravnstrup Rugeri ved Viborg havde man forretningsforbindelse med en stor æg-
produktionsvirksomhed, som lå på Det Karelske Næs mellem Skt. Petersborg og Vi-
borg i Rusland. Den del der tidligere havde hørt til Finland. Jeg var derovre 3 gange. 
Der produceredes lige så mange æg som i hele Danmark. Alle høns var i bure, så vi 
diskuterede produktionssystemer og analyser plus foder og indkøb deraf. På det tids-
punkt var Jeltsin præsident, så forholdene var ret frie. 
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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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Ved hvert besøg boede vi på et hotel i nærheden, og der var skiltene stadig på finsk. 
Vi så også meget af Skt. Petersborg og var også i teater. Der var et stort foderstoffirma 
i Viborg, som vi besøgte. Flere af de ansatte der besøgte Ravnstrup rugeri og var på 
tur i Jylland, hvor de også besøgte mig i Højrup. Jeg måtte traktere med middagsmad, 
og det var Agny Christensen fra Gl. Ribevej, der lavede maden. Som dessert fik de 
jordbærgrød, det kaldte russerne kompot.! Efter min pensionering fra Avlscenter for 
Slagtekyllinger i Skejby, blev en del af avlscenteret, der lå på Strynø solgt til Tyrkiet.  
 
Det var ejet af det tyrkiske militær, og jeg tænker, at det måske var opsparing til deres 
pension, hvis man blev smidt ud af militæret. I 2009 blev jeg opfordret sammen med 
en tidligere chef for ASA – Chick, og en dyrelæge til at rejse til Tyrkiet, for at se på 
deres rugeægshøns og slagtekyllinger. Vi skulle give gode råd. Mange slagtekyllinger 
led af forskellige lungelidelser. Sandsynligvis fordi de blev opdrættet i områder, der lå 
ret højt over hav niveau.  
 
Vi kom på en tur så langt øst på, at vi var ude mellem floderne Eufrat og Tigris. Lidt 
øst for en by der hedder Elazig. Der besøgte vi et foderstoffirma, hvor direktøren og 
nærmeste medarbejder var et par unge piger. Meget friske, europæisk klædt, og de 
talte et glimrende engelsk. De imponerede os danske mænd. Vi troede, at kun mænd 
kunne få sådanne stillinger i Tyrkiet, så vores syn på Tyrkiet blev forandret til det 
mere positive.  
 
Vi fik mange diskussioner med en dyrlæge, der også var ansat der. Vi fløj der ud og 
blev kørt tilbage til Ankara ad ”Den gamle silkevej”. Vi gjorde holdt i Kappadokia, 
hvor der er mange mærkelige bjergformationer, og vi var på variete, hvor der bl.a. 
optrådte en mavedanserinde. Vi overnattede i Caeserea på hotel, der lå ved siden af 
moskeen, så vi kunne høre mullaherne fra minareten langt ud på natten.  
 
Vi sluttede vores uges ophold i Tyrkiet med en fridag i Ankara. Der var vi på museum 
og i en stor moske, som man havde fået foræret af Saudi Arabien. Vi havde haft en 
meget god tur og fået mange indtryk og set meget.  
 
Jeg har stadig lidt forbindelse med Skejby og mine gamle kollegaer. Da jeg flyttede 
ind i mine forældres hus, syntes jeg at ”jeg var kommet hjem”. Det blev en god for-
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nemmelse at bo i Højrup igen. Mange af mine gamle bekendte og naboer var der ikke 
mere. Mange var flyttet eller døde, men jeg fik enkelte gode venskaber med nogle af 
mine forældres venner. 
 
Mine nærmeste naboer var dengang og er stadig Karin og Preben Lund. Det er trygt 
og godt. Jeg blev medlem af Kolding egnens Landboforenings ”For ældre land-
mænd”. Der bliver afholdt mange gode foredrag, og vi kan komme på mange spæn-
dende ture og udflugter i ind og udland. 
 
Jeg har siddet i Herslev menighedsråd i 1 periode under Søren Sørensens formand-
skab. Det var en god tid, og jeg kommer jævnligt i Herslev kirke. Der kom jeg også i 
min barndom, så det bliver jeg ved med. Jeg deltager også gerne i sogneaftenerne i 
præstegården og er med på udflugterne. Her i mit otium tænker jeg tilbage på mit 
arbejdsliv med glæde, og nyder livet i Højrup.  
 
Christian har vist mig mange af rapporterne og ligeledes et dokument omhandlende 
et patent på tilsætningsstoffer til svinefoder. Det er fra 1974. Han var og er en stor 
kapacitet på sit område. Jeg siger tusind TAK til Christian for de mange gode samta-
ler, vi har haft om hans utroligt spændende liv. 
Eli Pagh. 

Mark Skovgaard Larsen har overtaget Oles Traktorservice 
I den forbindelse skiftede virksomheden navn til Skovgaard Maskinservice Aps. 
Du kan bl. a. møde Mark når Skovgaard maskinservice holder: 

    Åben hus  7. April 2018.  
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Naturen netop nu. 
For mange år siden blev jeg spurgt, om jeg ville skrive lidt til borgerbladet, 
med netop det indhold, som overskriften lægger op til. Det er blevet til man-
ge, måske ikke så forskellige indslag, hvor jeg har puttet noget mere familie-
relateret stof ind. Bladet udkommer jo til tre naturlige årstider – forår, som-
mer og høst, efterår og vinter. Det har altid været sjovt at skrive om foråret, 
da det er den årstid, mange af os holder meget af. 
Men i år, ja, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal skrive her i marts måned, 
men jeg vil nu samle lidt op fra den seneste tid. 
 
Vi håbede at få en mild vinter, og der var da også tegn til det, for allerede 
efter jul kom både erantis og vintergækker frem, og ikke nok med det, de 
sprang rigtig ud. Det var skønt, at kunne plukke en lille buket vintergækker 
til kyndelmissetid, hvor det er Palles fødselsdag. Det er aldrig før sket. 
 
I øjeblikket er sneen væk og temperaturen ligger på nogle få plusgrader, og 
de forskellige løgplanter er kommet frem igen. Minipåskeliljerne ser lidt for-
pjuskede ud, nu da dynen er væk. Mine påskeklokker er på vej, men den ene 
blok med de hvidgrønne klokker, har fået klippet hovederne af. Det må være 
rådyr, der har følt sig fristet. De lyserøde har ikke lidt overlast. 
 
Græsplænen er lagt til med muldvarpeskud – godt ser det ikke ud, men det 
må være på denne årstid, muldvarpene har mest travlt, det ses rigtig mange 
steder på markerne. 
 
Vi må sige, at der her nede i haven findes et rigt dyreliv. Haven fungerer næ-
sten som et reservat. Især i denne her rolige periode. Vi har set både ræv, 
egern og masser af rådyr. Der er også spor efter flere små rovdyr. Morens 
spor er let genkendelige. Den har besøgt os, stråtaget har fået et par mår-
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 huller. Fasanhanen har sin faste gang tværs over græsplænen. Fiskehejren 
sætter også sine tydelige aftryk i sneen. 
 
Derudover er alle fuglene, der holder til på foderbrættet stadig en stor glæ-
de for os. 
Endnu har jeg ikke hørt solsortens karakteristiske forårssang, kun lidt forkø-
lede fløjt, men solsortehannerne har indledt deres kamp mod hinanden. 
Utroligt, for der er da plads nok til dem alle. 
 
Der er så vådt alle vegne, og det bliver endnu værre, da der er varslet mere 
regn i de kommende dage. Varmen er der ikke udsigt til, ca. et par grader, så 
det giver jo ikke en lyst til at gå på havearbejde, udover at samle nedfaldne 
grene fra de træer, der er blevet store. De fleste er jo også plantet, da vi for 
snart 60 år siden flyttede ind her på stedet, og tidens tand har jo gnavet i de 
forløbne år. Vi er jo også blevet ældre, og det kan efterhånden godt knibe 
med kræfterne.  
Men nu glæder vi os til foråret. 
Det må jo komme. 
     Gundhild. 
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Lok LISTER skifter navn til Overgaard Wood 
 

Vi kan nu stolt fortælle at vores firma LOK-Lister skifter navn til Overgaard 
Wood.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navneændringen er kulminationen på et længere forløb, hvor vi har udvidet 
vores muligheder for produktion af træ produkter, fra stamme til færdigt 
produkt. 
 
Det gamle navn LOK-lister  gav et for snævert indtryk af de ting vi kan levere, 
som jo er meget mere end blot lister. Da Firmaets struktur og størrelse sam-
tidig også har fået et løft, mente vi det var på sin plads med et nyt navn. 
 
Overgaard er mellemnavnet for de 3 nye ejere i Overgaard Wood, og nu 
hvor 2, generation af familien har sluttet sig til, er ambitionerne og mulighe-
derne for familiefirmaet forøgede. 
 
Med større værktøj og større visioner, har vi nu mulighed for, at producerer 
planker i bredder fra 20cm. og helt op til 2 meter.  
 
Vores rå planker kan bruges til alle slags træopgaver, som møbler, gulve, 
indretning, specielle projekter, mm. Vi leverer både til erhverv og private.   
Vi tilbyder også videre bearbejdning såsom; tykkelses høvling, renskæring af 
kanter, slibning, tørring mm.  
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Da vi selv saver, tørrer og bearbejder træet, lige fra stamme til planke, kan 
vi derfor stå inde for hver eneste planke, vi sender ud af døren. 
 

Danmarks største Motorsav flytter til Herslev 
Som en del af udvidelsen med større værktøj, kan Overgaard Wood frem-
over også prale af at have Danmarks største motorsav.  

Med den nye sav, er det muligt at skære stammer på helt op til 2m. 
Vi har værksted og lager på Herslev Kirkevej 67, Herslev (ved fårene), og 
man er altid velkommen til at kigge forbi i hverdagene mellem 9:00-15:30. 
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40 Års jubilæum for Borgerbladet i Herslev Sogn 
 
I april 1978 udkom den første udgave af borgerbladet, som den gang hed 
”nyt fra Herslev Sogns Borgerforening” Det fejrer vi med et lille tilbage blik 
på hvordan ”verden” så ud dengang. Nogen ting har ændret sig, men mange 
udfordringer er de samme. Det første blad var på 20 sider, og på de næste 
sider vil vi gerne dele et par af siderne med jer. 
Vi håber I vil nyde denne lille tur ”down memory lane”... 
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Genoptryk fra første blad, april 1978 



37 

 

Allerede for 40 år siden, kæmpede man for skolens bevarelsen. Til 
Sommer er det 5 år siden den lukkede... 



38 

 

Dengang der var butikker i Herslev… 
Der var bl.a. både Brugsen, købmanden, Herslev Kiosken, tømmer, 
damefrisør, savværk, rådgivende ingeniører, møbelpolstrer og fodspe-
cialist.  

 
 
 
 
40 km i timen på Herslev bygade, 
Noget er da lykkedes på 40 år, men jeg havde nok hellere beholdt brugsen... 
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Er du medlem af borgerforeningen? 
 
For 40 år siden havde Borgerforeningen 249 betalende medlemmer, og bestyrelsen 
kom hjem til samtlige medlemmer for at opkræve kontingent. Det er en service vi 
ikke tilbyder, men måske vi skulle overveje det :-) 
 
Ind til da, håber vi at I vil betale via den seddel med bankinfo, der er vedlagt dette 
blad. Man er automatisk medlem, når man har betalt. 
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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:   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 
 

Siden sidste blad, er der flyttet 3 nye familier til Højrup. 
 

En familie på Højrupvej 74 
Connie og Birger Normann er flyttet ind på Højrupvej 68 
Martin og Mathilde Kæreby Lund og tre børn er flyttet ind på Højrup Øster-

vej 16. De kommer fra Sjælland. 

http://www.hif-herslev.dk
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Huskeseddel til opslagstavlen  
 
 

 
Næste nr. af  Borgerbladet udkommer i weekenden 7-9 Sep. 2018 

Deadline for materiale: ons d. 29. Aug. 2018 

APRIL 
19.04 kl. 19.30 Forårskoncert med Fortuna-koret  I kirken 

22.04 kl. 11:00-
13:00 

Skraldindsamling  Ved kirkens  
parkeringsplads 

MAJ 

16.05 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde  I konfirmandstuen 

JUNI 

02.06 kl. 8.30-ca. 
17.00 

Sogneudflugt  Afgang fra præste-

gården 

13.06 Kl. 17:45 Sommer Banko –starter kl. 18:45  Herslev  
 Forsamlingshus 

15-16.06  Sommerfest  pladsen bag den 
gamle skole  

23.06  Sankt Hans fest  Blokkers 

SEPTEMBER 

16.09 Kl. 14:00 Fugleskydning Herslevgaard 

29.09 Kl. 18:00 Efterårsfest  Herslev  
 Forsamlingshus  


