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 Borgerbladet: 
E-mail: borgerbladet@herslevborger.dk 

  
Ansvarshavende redaktør: Pia Møller, tlf.: 2277 6688 
 Tryk : PR OFFSET, 7000 Fredericia. 
 
Hvis du ikke har modtaget Borgerbladet, kontakt venligst 
Anne Marie Andreassen, tlf.: 2861 6927  

  

       
 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.: 2037 6688, e-mail: Oomherslev@gmail.com                                                      
Bestyrelsesmedlem Pia Møller, Højrupvej 149 ,                    
tlf.: 2277 6688, e-mail: pizzamoeller@hotmail.com 
Bestyrelsesmedlem Michela Magnusson, Follerupvej 2,                    
tlf.: 7170 2656, e-mail: Michella.d.magnusson@gmail.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 



3 

 

Formandens Klumme 
 

Vi har lagt sommeren bag os,. 
Det har om noget været en sommer, hvor man har skullet kigge langt 
efter terrasse aftenerne; til gengæld har det været super vejr for os med 
nyplantede haver og for landmændene.  
 
Med en høj gennemsnits temperatur og masser af vand, har haverne 
blomstret og markerne skudt i vejret, og dermed står landmændene 
med en fornuftig høst og haveejerne men en frodig have.  
 
Dette skal da fejeres og traditionen tro byder efteråret på forsamlings-
husets efterårsfest den 23 september, hvor jeg håber at møde såvel 
kendte som nye ansigter. 
 
I borgerforeningen har vi haft en del tiltag oppe at vende, bl.a. udskift-
ning af visne træer langs kirkevejen, lygtepæle ned af mølleåvej, samt 
udvidelse og hastigheds nedsættelse på Follerupvej. Som jeg skrev i 
sidste udgave af borgerbladet, så er min dør altid åben, skulle I have 
nogle tiltag, som I synes vi skal tage op i foreningen. 
 
Ellers er der kun tilbage at ønske jer et dejligt efterår. 
 

Med Venlig Hilsen 
Formanden Herslev Borgerforening 
 
Frank Foged 
Follerupvej 2 
71702656 
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Kirketaxa kan bestilles på menigheds-

rådets regning til alle gudstjenester 

på tlf. 75 50 34 11. 

Gudstjenester i Herslev Kirke 

Efteråret 2017 

10.9. Kl. 10 Konfirmand-start-
gudstjeneste + dåb 
ved Charlotte Quiring 

  

17.9. Kl. 10 14. søndag efter Trini-
tatis 
Højmesse ved Charlotte 
Quiring 

  

24.9. Kl. 10 Høstgudstjeneste 
ved Charlotte Quiring 

Vores partnermenighed 
Sct. Hans og Adelby fra 
Flensborg kommer på 
besøg 

28.9. Kl. 17 ”Gud og mad” 
½ time gudstjeneste på 
børnehøjde; efterføl-
gende spisning 

  

September 
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01.10. kl. 10 16. søndag efter Trinitatis 
Højmesse ved Charlotte 
Quiring 

Efterfølgende kirke-
kaffe 

08.10. kl. 10 17. søndag efter Trinitatis 
Højmesse ved Charlotte 
Quiring 

  

15.10. Kl. 10 18. søndag efter Trinitatis 
Højmesse ved Charlotte 
Quiring 

  

22.10. kl. 9 19. søndag efter Trinitatis 
Gudstjeneste ved N.N. 

  

29.10. kl. 10 20. søndag efter Trinitatis 
BUSK – gudstjeneste 
ved Charlotte Quiring 

Børn-Unge-Sogn-
Kirke- gudstjeneste 

Oktober 

November 

05.11. kl. 10 Alle helgens dag 
Højmesse ved Charlotte 
Quiring 

efterfølgende kirke-
kaffe 

12.11. kl. 10 22. søndag efter Trinitatis 
Højmesse ved Charlotte 
Quiring 
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Arrangementer i Herslev kirke, efterår 2017 

September 

 
Oktober 

 
November 

 
 

 

07.09. kl. 19.30 Sogneaften: 
”Iona – øen med det tynde 
slør” 
Charlotte Quiring fortæl-
ler om den skotske ø Ionas 
specielle historie og den 
keltiske spiritualitet 

Konfirmandstue 
  

14.09. kl. 19 Informationsaften til Hers-
levs konfirmander 2018 
og deres forældre 

Konfirmandstue 

26.09. Kl. 19 Menighedsrådsmøde Konfirmandstue 

28.09. Kl. 17 ”Gud og mad” 
½ time gudstjeneste på 
børnehøjde; efterfølgende 
spisning 

Kirke og 
Konfirmandstue 

05.10. Kl. 19.30 Sogneaften: 
Sangaften med Eli Pagh 

Konfirmandstue 

10.10. kl. 19 Menighedsrådsmøde Konfirmandstue 

31.10.   Fælles Reformations-
markering i Fredericia 

  

02.11. kl. 19:30 Sogneaften: 
Foredrag om en pilgrims-
rejse på Caminoen 

Konfirmandstu-
en 
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 Gud og mad 
 
De fleste kender det under betegnelsen ”Spaghetti-gudstjeneste”.  
Men vi holder ikke gudstjeneste, mens vi spiser spaghetti, og gudstje-
nesten handler heller ikke om spaghetti. Derfor kaldes det ”Gud og 
mad”. Dog er konceptet det sammen. Først skal vi høre om Gud – på 
børnehøjde og med udgangspunkt i børnenes verden. Det foregår i 
kirken og tager ca. ½ time.  
Derefter vil vi går over i forsamlingshuset og spise sammen det mad, 
Asta tilbereder.  
 
Det er gratis, dog pga. planlægning af mad og pladser bedes der om 
tilmelding til enten Asta på mail: finkandersen@gmail.com eller 
Charlotte på tlf.: 51316640 
 
Alle er velkommen – især børnefamilierne! 
Mange hilsner  
Herslev menighedsråd 
 
 

Høstgudstjeneste sammen med venskabsmenigheden  
Sct. Hans og Adelby, Flensborg 
 
Søndag den 24. september holdes der høstgudstjeneste i Herslev kir-
ke. Vores venskabsmenighed Sct. Hans og Adelby fra Flensborg 
kommer. 
 
Efter gudstjeneste er der fælles frokost i konfirmandstuen, som me-
nighedsrådet står for. Af hensyn til planlægning bedes der om tilmel-
ding til Asta på mail: finkandersen@gmail.com eller Charlotte på tlf.: 
51316640 
 
Alle er inviteret til en hyggelig dag med vores venskabsmenighed fra 
Flensborg! 
Mange hilsner 
Herslev menighedsråd 
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Herslev Menighedsråd 

Formand:   Peter Lund,    75560063 21640690 

Kasserer og  

næstformand:  Asta Fink,    57560240 27388127  

Kontaktperson:  Mette B. Sørensen ,  86741932 22571488  

Sekretær:   Eva Lorey,    75560131 24844898 

Kirkeværge:   Per Valentin Nissen,  24627468 

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

mailto:finkandersen@gmail.com
mailto:finkandersen@gmail.com
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Årets konfirmander i Herslev kirke 

 
Billede: Helle S. Andersen 

 

Disse unge mennesker blev konfirmeret i Herslev kirke Bededag, fre-

dag den 12. maj 2017.  

 

Herslev menighedsråd ønsker dem alt godt på deres vej. I er altid vel-

komne til kirkens arrangementer, gudstjenester og til en snak eller sam-

tale! 
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Sommerkoncert torsdag d. 17. august 2017 

På trods af regn og kølig temperatur blev det en dejlig aften i selskab med 

”Madrigalerne”, et kor bestående af 6 mandlige sangere og en fløjtenist. 

Dirigent og ledsagende organist var en af de 6 korsangere. 

Madrigal korsang er betegnelse for gammel korsang der ofte er flerstemmig 

men uden musikalsk ledsagelse. Det var oprindelig en gammel italiensk lyrisk 

digtform fra 15.århundrede, som efterhånden spredte sig til Spanien og 

Frankrig. Ofte 3-6 stemmigt, som vi også oplevede det. 

Dette kor stammer fra Sydfyn, og det så ud som om de nød det i fulde drag. 

Om de skulle synge på italiensk, latin, engelsk eller dansk så ikke ud til at 

bekymre dem. 

Det blev en time med dejlig musik 

Først 3 stykker dejlig fløjte og orgel musik af Carl Nielsen, Mozart og Edvard 

Grieg. Det lyder virkelig godt i sådan et kirkerum. 

Dernæst korsang. Forholdsvis korte sange/Psalmer men med godt med in-

tensitet og rytme. 

Dernæst var der fælles sang, så vi alle kunne få rørt stemmen. 
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 Efterfølgende igen fløjte og orgelmusik og til sidst 4 meget muntre sange fra 

koret. 

Som ekstranummer fik vi deres sidste sang endnu engang og der var rigtig liv 

i samsangen. Man fornemmede hvor meget sangerne nød at synge. 

 

Aftenen sluttede traditionen tro af med bobler og kransekagetoppe i våben-

huset, samt en hyggelig sludder. 

    Mette Sørensen 
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. Sogneudflugt 
 

20. maj var der sogneudflugt til Vadehavs Centeret i V. Vedsted og 
den gamle klosterkirke i Løgumkloster. 
 
De 25 deltagere fik en rundvisning i det nye Vadehavs Center, som er 
et prægtigt bygningsværk og smukt placeret næsten ude i vadehavet. 
 
Turen gik dernæst videre til Løgumkloster og Central Hotellet hvor en 
herlig frokost blev indtaget. Central Hotellet er siden blevet lands-
kendt, det var nemlig her, at June og Peter Belli holdt deres guldbryl-
lup. 
 
Turen fra hotellet til klosterkirken blev foretaget til fods gennem hyg-
gelige Løgumkloster. Også her fik vi en meget spændende rundvisning 
i det prægtige hus. 
 
Eftermiddagskaffen blev indtager i Refugiet, som ligger nabo til kir-
ken. Her blev en spændende dag rundet af, inden turen igen gik mod 
Herslev. 
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Hjertestarteren er flyttet op på Herslev Skole 
 
I finder Hjertestarteren i bygningen til venstre efter bommen  
(den første dør til venstre).  
 
Der er skilte udenfor, og døren er altid åben.   
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 Herslev/Taulov Oldboys 
 
Fodboldsæsonen 2017 er vel overstået.  
 
Der var hæderligt vejr de 12 onsdage, vi spillede. Vi var 10 hold og der 
var stor forskel på holdenes styrke. To hold strøg alene til tops medens 
to hold lå alene i bunden – heriblandt det ene af vore to.  
Der var et stort midterfelt, som lå nogenlunde jævnbyrdige; herimel-
lem lå det ene af vore hold.  
 
Efter spillede kampe onsdagene var der varme pølser og kolde øl, men 
traditionen tro var der den sidste onsdag den 30. august dækket op med 
det store kolde bord, hvor spillerne selv kunne fylde tallerknerne.  
 
Tak til alle deltagende hold og på forhåbentligt gensyn til sæsonen 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag den 6. september var vi til en hyggelig ”fodboldgolf”-
afslutning i Bramdrupdam, som fortæller, at fodboldgolf stammer fra 
Sverige og går i al sin enkelthed ud på at sparke en bold i hul på fær-
rest mulige spark.  
 
Spillet er en mellemting mellem golf, fodbold og minigolf. Køllen/
jernet er skiftet ud med foden og golfbolden med en fodbold. På banen 
der minder om en golfbane, er der opstillet forhindringer, som man 
skal passere inden bolden skydes i et 60 cm bredt hul. 
 
Den 28. oktober tager oldboys med ”mage” på tur til ”Den gamle by” i 
Aarhus.  
 
Efter hjemkomsten fra Aarhus holdes en sommerafslutningsfest i klub-
huset. Sidste år gik turen til Sønderborg slot. 
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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 

Der vil blive fortsat blive spillet fodbold udendørs hver mandag indtil 
omkring efterårsferien, hvorefter spillet rykker indendørs til Lande-
rupgårdhallen, hvor der spilles hver torsdag fra kl. 20. 
 

Herslev/Taulov Oldboys 
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Kom med på vores Facebook-gruppe 

Herslev Borgerforening har oprettet gruppen Herslevborger på Facebook. 
Vi er pt. 396 medlemmer.  
 
Gruppen er tænkt som et sted for kommende begivenheder, køb & salg 
samt udmeldinger om spontane arrangementer som løbeture, mc-ture, 
fællesspisning mv. for folk i Herslev og omegn.  
 
Det er let at melde sig ind. Man går simpelthen op i søgefeltet og skriver 
Herslevborger.  Derefter har man mulighed for at melde sig ind. Er du i 
tvivl, hjælper bestyrelsen gerne. 
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Hvem er Charles Jørgensen? 
 
Født den 5. november, 1941 i Herslev. 
Har boet i Herslev i 75 år, på Herslev Bygade 9, og derefter 18 år i nr. 
13, og siden 1963 har jeg boet i ”Den gamle skole”, Herslev Bygade 5. 
Efter den nye skole (Herslev Centralskole, Højrupvej 153) blev bygget 
i 1961, boede lærer ”Kristoffer” her, indtil jeg flytter ind med mine for-
ældre. 
 
Arbejde: Startet som 14 årige, på Herslevgaard i 1 ½ år og bagefter 1 
½ år på Enghavegaard, som landbrugsmedhjælper sammen med Leif 
Mortensen. 
 
Da jeg var 17 år begyndte jeg uddannelsen som smed, i Erritsø hos 
Martin Fænø. Efter 4 år i lære, arbejdede jeg det samme sted i 40år, 
dog med en ’pause’, da jeg var inde som soldat i Viborg. 
 
De 10 NÆRGÅENDE: 
  
Det første jeg kan huske i livet er ……“ at som ca. 4-5 årige opleve-
de at man ’red sommeren ind’, hvor byens folk sad på ladet af pyntet 
hestevogne. 
  
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“tømrer, men det var ikke 
nemt at få en læreplads. Men at arbejde med træ har været lidt af en 
hobby for mig siden hen, og jeg har bl.a. lavet en amagerhylde” 
  
  
Jeg var allermest lykkelig dengang……..”vi fik vores 2 sønner. Min 
kone Anna Marie (Rie)mødte jeg til dilettant i Herslev Forsamlingshus, 
og efter vi blev gift, boede vi i den anden ende af huset på Bygade 5.” 
  
Mit livs største vendepunkt var..... “at blive gift, men også da jeg 
blev syg, og erklærede rask efter 2 ½ år.” 
  
 
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “ordne haven og køre en 
tur. Da jeg arbejdede, blev weekenderne ofte brugt til at bygge værel-
ser ovenpå” 
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Man ved, man har en rigtig ven når…..“de er der for en når man har 
bruge for ekstra hjælp, f.eks. når sygdom rammer familien” 
  
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at være positiv, og arbejde med 
træ” 
   
“Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“ at man stadigvæk 
kender mange af de folk der bor i landsbyen” 
  
Når jeg bliver gammel vil jeg… “håbe at mit helbred fortsætter med 
at være godt, så vi stadigvæk kan rejse, og at jeg kan blive ved med at 
køre bil” 
  
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “at være taknemmelig for et 
langt liv, hvor jeg måske kan spille badminton lige til det sidste!” 
  
Tak til Challe.                                                               
Karen Gallagher-Hansen. 
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  Siden sidst i Herslev Børnehave……… 

…… fortalt i ord og billeder. 

 

Hen over sommeren har vi sagt farvel til vores 4 skolebørn, men hel-

digvis har vi budt 7 nye børn og deres familier velkommen og flere er 

på vej J 

 

Vi er nu godt i gang med at ny-indrette legepladsen. De yngste har fået 

deres ”eget” område. Det har betydet væsentlig større frihed for både 

børn og voksne, da de nu kan koncentrere sig mere om legen og ikke 

så meget om at ”holde øje”. Flere tiltag er på vej, bl.a. gynger og en 

motorikbane.  

 

Ole og Pia gav grønt lys for at vi måtte udvide legepladsen. Tak for 

det.  Det gav plads til en hygge/sanse zone. Under paradisæbletræet er 

der etableret stolper til vores hængekøjer. Det er bare populært. Vi har 

også god gang i vores højbede, som vi har høstet fra.  

 

(fortsættes side 24) 
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Til Skt. Hans havde vi inviteret vores naboer, til fælles bålhygge. Selv-

om det ikke har været den varmeste sommer, har det heldigvis nogle 

dage været varmt nok til at vi kunne soppe i bækken, på vores ture.  

 

I løbet af efteråret får vi etableret et udeværksted, samt endnu en sand-

kasse og et legehus.  

 

Hilsen os alle i 
Herslev Børnehave 

 
BEMÆRK: Billeder kan ses på næste side :-) 

 

7000 Fredericia

75 95 40 32

30 74 40 32

v/ Lene Maria List & Inger Johansen

Klinik for Fodterapi

Stationsvej 46, Pjedsted

Vi er 

flyttet !
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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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Kære Herslev og omegn 

Det har indtil nu været et hektisk år i klubben, 
med store stævner, mange nye medlemmer, ar-

rangementer uden for klubben og selvfølgelig en 
jubilæumsfest der er lige om hjørnet.  

Alle knokler det bedste de har lært og gør hvad 
de kan, for at få det hele til at hænge sammen.  

Vi har i klubben sammensat et fantastisk festudvalg, som er mere en 

klar til at skabe en festlig dag, ikke bare for klubben, men for hele byen.  

Dagen starter i bedste stil med rundstykker, kaffe og kage, hvor alle er 
inviteret. Det kræver blot, at man køber en morgenmadsbillet til 25 kr.  
Billetter til morgenmad bestilles ved Marlene, på 30865404. 

 
Efter morgenmad, er der blandt andet opvisninger, trillebør-ræs, kæphe-
ste løb, rodeotyr, amerikansk lotteri og mm. Alt dette kan du læse mere 
om på de kommende sider, hvor der også er et program for hele dagen.  

Amerikansk lotteri sælges fra morgenstunden og frem til kl. 13.30, hvor 

præmierne udtrækkes. Og det er nogle lækre præmier der er i mellem, 

så det vil man ikke gå glip af. ☺ 

Dagen afsluttes med et brag af en fest i forsamlingshuset, med lækker 
mad, billig bar og en dj, der spiller op til dans hele aftenen. 

Som sagt er hele byen inviteret til, at komme hen og fejre dagen med 

os.  
 

Det bliver en super hyggelig dag, med fuld fart på hele tiden. ☺ 
Husk at medbringe småpenge til hele dagen, det gør det hele lidt sjove-

re. ☺ 

Vi håber I vil være med til at fejre os, og gøre dagen endnu mere festlig. 
 
På bestyrelsens vegne 

Marlene Sørensen 
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Herslev Rideklub’s 40 års jubilæum lørdag d. 28. oktober 
 
Program for hele dagen: 
 
Kl. 09.00-10.00  Morgenmad i rytterstuen, alle er velkommen 
 
Kl. 10.00-10.15  Opvisning i ridehallen af klubbens egne.    
   Ryttere: Anette Rishede og Sini Lampinen   
 
Kl. 10.30-11.30 Springkonkurrence med kæpheste i ridehallen. Præmier 

til hurtigste uden nedrivninger 
 
Kl. 11.30-13.00 Trillebør-ræs i ridehallen på forhindringsbane. Præmier 

for hurtigste og for bedst pyntede trillebør 
 
Kl. 10.00-15.00 Rodeotyr i stakladen 
 
Kl. 11.00-14.00 Pølsevognen er klar med varme pølser 
 
Kl. 13.30-13.45 Udtrækning af præmier til amerikansk lotteri i rytterstuen 
 
Kl. 14.15-15.15 Opvisning ved Dansk småpony kuske forening i ridehallen 

samt mulighed for en tur i hestevogn 
 
Kl. 14.00-15.30 Pølsevognen er klar med kage og kaffe 
 
Kl. 18.30-02.00 Fest i forsamlingshuset fra 16 år  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

Herslev Rideklub’s 40 års jubilæumsfest 
 

Herslev rideklub fylder 40 år og det vil vi gerne fejre med jer, med en kæmpe 
fest i forsamlingshuset. 
 
Lørdag d. 28. oktober fra kl. 18.30-02.00 i Herslev Forsamlingshus. 
 
Vi starter med lidt godt til ganen med en tre-retters menu, kreeret af Rikke 
Buus.  
 
Hele aftenen vil Christoffer Olsen fra Party House, sørge for masser af god 
musik. 
 
Baren vil være åben hele aftenen, hvor der kan købes drikkevarer til billige 
penge. 
 
Prisen for at deltage i festen er 175,- kr. pr. person. 
 
Tilmelding på mail: herslevrideklub@gmail.com 
 
Husk at melde til i god tid, da der er et begrænset antal 
billetter. Billetterne kan købes frem til mandag den 16. oktober 2017.  
 
Vi håber I er med på at feste med os :-) 
 
Mange festglade hilsner fra  
 
Festudvalget 
Herslev Rideklub 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:herslevrideklub@gmail.com
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Trillebør-ræs 
I forbindelse med vores jubilæumsdag, afholder vi bland andet trillebø-
re ræs.  
 

Alle kan deltage og det er så sjovt. 
Tag din egen op-pyntet trillebør med, og være med i konkurrencen om 
den hurtigste og bedst pynte trillebøre.  
Konkurrencen vil finde sted i ridehallen fra kl. 11.30 til 13.00. 
For at kunne deltage, skal man.  
• Være 2 på et hold  
• Trillebøren må kun have et hjul 
• Den skal være pyntet op og klar til kamp 

 

Der er præmier til det hurtigste hold og den bedst pyntet trillebøre.  
Hvis man ikke selv ejer en have trillebør, kan der lånes en på dagen. 
Det koster 5kr per start.  
Tilmeld jer ved Rikke Bech eller på til 28257173.   
 

Kæphesteløb 
En ting der er blevet utrolig populært i hesteverdenen er kæpheste løs 
og spring konkurrence, så det skal vi da også afholde. 
Konkurrencen finder sted fra 10.30 til 11.30, med mulighed for leg 
bagefter.  
Vi er så heldige at vi har en masse små agility spring, så vi er mere end 
klar til at lave en forhindringsbane, hvor det gælder om at være hurtigst 
på sin hest. 
 

Vores dejlige juniorudvalg er så søde, at de har kreeret en folk flotte 
heste i dagens anledning. Har man sin egen der hjemme er man selvføl-
gelig velkommen til at medbringe den.  
 

Der er en flot præmie til den hurtigste og til den der kan springe højest.  
Prisen er 10 kr. for start i konkurrencen og 5 kr. for leg efterfølgende. 
 

 
Så kom frisk til begge dele!!  
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Rodeotyr 
 

Som et sjovt indslag vil der være en rodeotyr sat op i stakladen. 
 

Der er konkurrence om hvem der kan blive siddende i længst tid og 
måske en lille lækker præmie til vinderen.  
 

 

 

Dansk småpony kuske  
 

Dansk småpony kuske har lovet, at de vil komme og lave opvisning for 
os om eftermiddagen den 28. oktober.  
 

Det bliver en opvisning med gang i og fuld fart over feltet. 
De kommer lang vejs fra og med 6-8 ponyer og kuske, som kører ræs i 
ridehuset og giver en opvisning man sent vil glemme. 
Opvisningen er i hallen fra 14.15 til 15.15. 
 

Efter de er færdige med opvisningen, er det muligt at komme ned og 
klappe de små søde ponyer og få en tur i en af vognene.  
 

Håber I vil komme og se den flotte opvisning og heppe lidt på de søde 

ponyer.  
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Nyt fra forsamlingshuset 
 

Trailer-/loppemarked – Lørdag d. 20. maj afholdt vi trailermarked. 
Det blev en dejlig dag, dog ville vi ønske 
at der havde været lidt flere besøgende. 
Men en stor tak skal lyde til alle dem der 
lagde vejen forbi. Vi har endnu ikke lagt 
os fast på en dato i 2018, men det skal vi 
nok gøre i nærmeste fremtid. 
 

 

 
Banko – Onsdag d. 13. september har vi sæsonstart. Vi åbner dørene 

kl. 17:45 og starter spillet kl. 18:45.  
Vi glæder os til at byde såvel nye som gamle medlem-
mer   velkommen til denne sæson. 
Vi håber på rigtig stor opbakning i den kommende sæ-
son. 
 

 

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

Efterårsfest – Lørdag d. 23. september holder vi Efterårsfest. Kom og 
deltag i en hyggelig aften med naboer og venner. Festen starter kl. 
18:00 og det koster 225,-kr. at deltage. Tilmelding til Tina 26395178 
senest d. 18. september, gerne på SMS. Husstandsomdeling er på vej. 
 

Lad os i fællesskab hjælpe hinanden med at holde liv i vores dejlige 
landsby! 
 

På bestyrelsens vegne  
Tina Davidsen 

 

 

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

 

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

Vi starter op onsdag d. 13. september 2017. 
 

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

 
Håber vi ses til et par hyggelige timer! 
                                        

Med venlig hilsen 
Bankoteamet  

Herslev Forsamlingshus 
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Efterårsfest 
Kom til efterårsfest i ”Herslev Forsamlingshus”.  

Lad os sammen danse og feste efteråret i møde. 
 

Lørdag d. 24. september kl. 18:00 

Da vi desværre kun har plads til 100 spisende gæster er tilmelding efter ”Først 
til mølle – princippet”. Så skynd jer! Vi reservere pladser til jer, så grupper kom-
mer til at sidde sammen☺ 

 

Tilmelding senest d. 18. september til 

Tina på 26 39 51 78 gerne via sms ☺ 
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Hvem er Sille Buhl Jørgensen? 
   
Født den 29. september 1954, i København, dog stammede min oldemors 
slægt fra Fanø. 
Har boet i Follerup i 3 ½ år. 
Arbejde: er social pædagog i Kolding & keramiker. 
  
De 10 NÆRGÅENDE: 
  
Det første jeg kan huske i livet er ……“at ligger og kigger oppe på himlen, og 
ser min mors ansigt komme til syne”  
  
Da jeg var lille, …..“havde jeg ingen tanker om hvad jeg gerne ville væ-
re, måske bare noget jeg kunne lide at lave ”  
  
Jeg var allermest lykkelig dengang…….“jeg fik mit første barn, og så de 3 der 
kom efterfølgende ”  
  
Mit livs største vendepunkt var..... “da jeg fik gigt syndromer, og lave mit 
livsstil om. Da jeg havde levet i en stress tilstand, begyndte jeg at leve mit liv 
indefra og ud og det hjælp. Både min bedstemor og svigermor havde været 
invalideret af gigt.    
  
Når jeg har weekend, vil jeg aller helst….. “slappe af og lave noget med mi-
ne hænder, f.eks. strikke. 
   
Man ved, man har en rigtig ven når…..“der kan gå lang tid imellem at vi ta-
ler sammen, og man ’klikker’ med det samme. En rigtig ven er en dertil en 
hver tid, 
er der for en” 
  
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at finde den gyldne middelvej, ved at koble 
nogle menneskelige ting sammen på en praktisk måde,  og arbejder med de 
muligheder der er ” 
   
“Det jeg sætter størst pris på, i Follerup, er……“ alle de dejlige naboer vi 
har, og så elsker vi også vort hus (’Pandekagehuset’, i svinget på Folle-
rupvej)” 
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Når jeg bliver gammel vil jeg… “nyde at leve, imens jeg gøre det jeg har lyst 
til ” 
  
 Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “ikke noget jeg har gjort mig tanker 
om, men når jeg skal herfra, så vil jeg gerne have mine kære omkring mig, og 
være taknemmelig for mit liv” 
  
Tak til Sille.                                                             
Karen Gallagher-Hansen.  
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Tilflyttere til byen. 
 

Så har vi slået rekorden med nye tilflyttere 8 familier. 
Super godt at så mange vil bo i Herslev. 
 

I maj/ juni flyttede Sandra Marie Neumann Arvidson ind på Åbrinken 
12 hun kommer fra Middelfart. 
 

I maj flyttede Kristian Hansen og Sanne til Sdr. Vilstrupvej 2. 
 

I juni flyttede Morten Braae Nielsen og Merete Krabbe Clausen ind på 
Højrupvej 68 sammen med deres 4 børn. De kommer fra Skærbæk. 
 

I juni flyttede Maria Jensen og Kenneth Poulsen ind på Boldskovvej. 
De kommer fra Skærbæk og Taulov. 
 

I juli flyttede Heidi Due og Michael Madsen ind på Gårdvænget 3 
sammen med deres søn. De kommer fra Fredericia. 
 

Anne Mette  og Steffen Petersen er flyttet ind på Ryttervænget 10. 
 

Jacob, hans kone og datter er flyttet ind på Gårdvænget 21.  
De kommer fra Fredericia. 
 

Jane Winter er flyttet ind på Åbrinken 2 i august.  

Hun kommer fra Vejle. 
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Sommeren 2o17 
 

Det er næsten ikke til at forstå, at vi skriver efterår 2017, uden at have oplevet          
3-4 sammenhængende, varme sommerdage. Har vi ikke nydt det eller haft 
godt af det, så har alt hvad der er grønt gode dage.  
Enkelte elmegrene eller rettere sagt nye skud har opnået en længde på flere 
meter. Jeg har lige målt et kraftigt skud til 1.85m, og der er mange af den 
slags med store rug blade – ingen tegn på elmesyge.  
Meget andet trænger også til en kraftig beskæring. Børnebørnene har været 
her og var villige til at hjælpe med sav og saks, men desværre regnede det 
alle tre dage, så der blev ikke noget havearbejde denne gang. Græsset har og-
så haft gode dage – vi kunne i hvert fald ikke følge med hvilket tydelig ses 
nu, men det hjælper jo ikke at jamre over vejret – så er der nemlig tid til med 
god samvittighed at læse en god bog. Jeg er i gang med en rigtig dejlig bog - 
herom senere. 
 
Vi er næsten lige kommet hjem fra feriebesøg på det nordlige Djursland. Min 
svigerinde havde lejet et stort hus, hvor der var plads til alle hendes børn og 
børnebørn. Desværre viste det sig, at hendes nærmeste familie ikke havde tid, 
derfor tog vi gerne imod tilbuddet om at besøge hende. Det var på en nedlagt 
bondegård laaaangt ude på landet. En stor del af jorden var lagt ud til jagt, 
dog med meget indhegnet ny beplantning, masser af græs og vildtvoksende 
træer og buske. Ind imellem var der stier, hvor græsset var slået. Ret hygge-
ligt, men et meget roligt sted.  
Vi skulle jo også ud, at handle lidt, så vi bevægede os ud på de meget små 
veje, hvor man ikke kunne undgå at køre forkert. Heldigvis havde vi ledsager 
med GPS, så det lykkedes os at finde til en fiskeforretning et sted der hedder 
Bønnevej, der ligger helt nordlig ude ved kysten. Det var et spændende sted. 
En anden dag var vi på tur til Gl. Estrup hvilket også er værd at ofre nogle 
timer på. Da vi skulle hjem, kørte vi efter Randers-Grenå vejen uden GPS. 
Grusvej mindst 10 km men det lykkedes, og vi kom hjem uden uheld. 
Hjem til alle vores dyr. Hunden var jublende glad. Den ene kat lidt fornær-
met. De havde nu ikke lidt overlast, da Thomas var hjemme og havde passet 
dem.  
Jeg regner med han også har husket fuglene. De får solsikkefrø hele året. 
Spætten har slæbt sine to unger hen til fuglebrættet og stopper mad i næbbet 
på dem, indtil de selv kunne finde vejen. Musvitterne brugte samme metode, 
så der var et dejligt fugleliv i en lang periode. En anden stor fugl har været 
her meget, ikke så velset. Vi havde i år en mængde frø æg i kanalen – store 
klumper. Det glædede os, men pludselig kom denne store fugl, som var en 
fiskehejre og mæskede sig med frø æggene. Den mudrede vandet godt op, så 
jeg håber, den havde svært ved at se ynglen, selvom den dagligt stod og fiske-
de lige uden for bagdøren. Men sådan er det jo – alle skal have noget at leve 
af.  
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Idrætsforeningen 
http://www.herslev-if.dk/ 

Formand:  John Meldgaard Nielsen 28 58 13 17  

Næstformand: Robert Ostaszewski 30 63 61 67  

Kasserer:  Henrik Jørgensen  26 27 72 21  

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

Herslev Menighedsråd 
Formand:   Peter Lund,    75560063 21640690 

Kasserer og  

næstformand:  Asta Fink,    57560240 27388127  

Kontaktperson:  Mette B. Sørensen ,  86741932 22571488  

Sekretær:   Eva Lorey,    75560131 24844898 

Kirkeværge:  Per Valentin Nissen,  24627468 

Rådyrene er glade for det kraftige græs. Næsten dagligt kommer der dyr på 
gennemrejse i haven. Der har været både tvillingelam og enebørn med mød-
re. En rigtig fræk buk, havde sin gang blandt vore buske. 10 aftener i træk 
måtte den ligefrem jages væk, da den stod og fejede op ad en spinkel busk. 
Nu er sommeren gået på hæld, rålammene er blevet store og lidt mere robu-
ste. Nu håber vi, de klarer sig på vejen, bilerne kører stærkt her i dalen. 
 
Havemøblerne står næsten urørte hen, venter på nogle gode sensommerdage, 
så vi kan spise ude. 
Ellers må jeg jo nyde Karen Sybergs bog, der hedder: Mellem paradisæbler 
og skvalderkål. Jeg har rigtig mange synspunkter, der ligner hendes til for-
veksling. Hun beskriver årets 12 måneder og så bor hun på et nedlagt land-
brug og lever meget af sin tid i haven. Jeg faldt over et sted (september må-
ned) hvor hun skriver om sit staudebed, daglig viger hun uden om, for ikke at 
skulle have brug for krisehjælp. Når vejret ikke er ideelt, gider man jo ikke at 
gå på havearbejde. Det passer godt på mig. Det må ikke regne, det må heller 
ikke være for koldt. Vi er så fordringsfulde, vi mennesker der nu må indstille 
sig på efteråret. 
 
Gunhild. 
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Huskeseddel til opslagstavlen  

Næste nr. af  Borgerbladet udkommer i weekenden 1/12– 3/12 2017 
- Deadline for materiale: onsdag d. 22/11 2017 

September 
06.09. Kl. 15.30 

– 17.15 
Voksenkoret starter og øver frem-
over hver onsdag (i alt 12 gange) 

Konfirmandstue 

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

 Herslev Forsamlingshus 

14.09 kl. 19.00 Informationsaften til Herslevs kon-
firmander 2018 og deres forældre 

 Konfirmandstue 

23.09 Kl. 18:00 Efterårsfest  Herslev Forsamlingshus 

26.09 kl. 19.00  Menighedsrådsmøde  Konfirmandstue 

28.09 kl. 17.00 ”Gud og Mad” 
½ time gudstjeneste i børnehøjde; 
efterfølgende spisning 

Kirke og konfirmandstue 

  Oktober  

05.10 Kl. 19.30 Sogneaften: 
Sangaften med Eli Pagh ved klave-
ret 

Konfirmandstue 

10.10. Kl. 19 Menighedsrådsmøde Konfirmandstue 

  November  

28.10 kl. 9.00 Jubilæumsfest på rideskolen med 
stor fest om aftenen i Forsamlings-
huset. 

 Rideskolen og Forsam-
lingshuset 

02.11. Kl. 19:30 Sogneaften: 
Foredrag om en pilgrimsrejse på 
Caminoen 

Konfirmandstue 

25.11 Kl. 10-16 Jule- og Husflidsmarked Herslev Forsamlingshus 

  December  

07.12. Kl. 19.30 Julekoncert 
ved Herslev- Taulov Voksenkor 

Kirke 

10.12 kl. 13.00 Juletræsfest  Rideskolen 


