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Ole’s klumme.
Siden sidst nummer af bladet, har vi fået plantet trekanten til med bjergfyr i
svinget Herslev kirkevej/Herslev bygade. Det har virkeligt pyntet, og dejligt
at det ser ud til at det kun er enkelte der ikke har klaret tørken.
Vi har fået et tilbud fra Ewii om at opsætte 2 parklamper.
Den ene opsættes ved sportspladsen over for det gamle Missionshus. Den
anden på Mølleåvej ved nr. 2.
Ved busstoppestedet i overgangen mellem det røde asfalt og chassissten er
der opstået mindre sætninger. Vi har haft en entreprenør ude at se på det,
og er blevet enige om, at de opretter lunkerne/sætningerne. Forhåbentligt
vil det mindske bumpelydene.
Desværre må vi konstatere at endnu 3-4 rødtjørn er gået ud. De vil blive fældet snarest.
Den 17. september skulle vi have haft afholdt møde med borger og demokratiudvalget, men det er udsat til d. 3/10.
Husk at vi afholder ”Fugleskydning. Søndag d. 16. sep kl. 14:00 i Laden på
Herslevgaard. Vi skyder mod en træfugl, og der er gratis kaffe og kage, samt
kåring af Fuglekonge, prins og kronprins.
Ole Møller /Bestyrelsesmedlem, Herslev Borgerforening
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Gudstjenester i Herslev Kirke

September
9.9.
Kl. 8:15
til?
16.9. Kl. 9
23.9.

Kl. 10

30.9.

Kl. 10

Oktober
07.1
0.
14.1
0.
21.1
0.
28.1
0.

kl. 10

kl. 10
kl. 10
kl. 10

November
kl.
04.1
19.30
1.

11.1
1.

kl. 10

18.1
1.

kl. 10

25.1
1

Kl. 10

Tur til og gudstjeneste i
Sct. Hans og Adelby i Flensborg
16. søndag efter Trinitatis
Gudstjeneste ved Finn Rønnow
17. søndag efter Trinitatis
Højmesse ved Christina Ebbesen
18. søndag efter Trinitatis
Højmesse ved Karina Dahlmann

Afgang fra præstegården

19. søndag efter Trinitatis
Højmesse ved Merete Ørskov
20. søndag efter Trinitatis
Højmesse ved Charlotte Quiring
21. søndag efter Trinitatis
Højmesse ved Charlotte Quiring
22. søndag efter Trinitatis
Højmesse ved Charlotte Quiring

Efterfølgende kirkekaffe i våbenhuset

Allehelgen
Gudstjeneste ved Charlotte Quiring

Koret medvirker

100års dagen for afslutning af
1. verdenskrig; derfor
Fredsgudstjeneste
ved Charlotte Quiring
25. søndag efter Trinitatis
Højmesse ved Charlotte Quiring

Efterfølgende kirkekaffe i våbenhuset

Sidste søndag i kirkeåret
Højmesse ved Charlotte Quiring
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Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstjenester på tlf. 75 50 34 11.

Præstens Klumme
Det har været en lang, varm –for mit vedkommende altså en herlig – sommer. Jeg har nydt de mange timers solskin og fik virkelig tanket op – især mit
forråd af lyse oplevelser.
Hvis jeg måtte vælge, så måtte sommeren gerne fortsætte lidt endnu. Men
jeg må ikke vælge. På det område er det med vejret som med så meget andet – vi bliver ikke stillet over for et valg, men må tage det, som det kommer.
Det gælder jo på mange af livets områder, at vi må tage det, som det kommer. Samtidigt har vi det ikke nødvendigvis godt med denne kendsgerning.
Jeg har i hvert fald brug for en vis kontrol.
Som landmændene ved, er det ret så vigtigt at planlægge, hvad der skal gøres på markerne hvornår – i sammenspil med vejret. Der tages det, vi ikke
kan bestemme, og kobles sammen med det, vi kan bestemme. Noget er givet udefra, og andet kan vi disponere over. Sådan er livet vel tit en blanding
af frihed og ufrihed, en blanding af det, der kommer udefra og af det, vi
retter ind med.
Den ufrihed vi har over for vejret – vejret bestemmer over os og ikke omvendt – kan dog bruges konstruktiv. Når vi alligevel ikke kan gøre noget ved
det, kan vi lige så godt bruge det til noget positivt. Og der tænker jeg, at når
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jeg nu alligevel ikke kan forlængere sommeren, så kan jeg bruge det begyndende efterår til at samle forråd, eller til at kikke på det forråd, der har
samlet sig i sommerens løb.
Da jeg ikke er landmand, og kun råder over en beskeden køkkenhave, er
det for mit vedkommende ikke så mange af jordens afgrøder, jeg har samlet i sommerens løb. For mig er det mest erfaringer, refleksioner og relationer, der har samlet sig i sommerens lyse og frugtbare timer. Det er oplevelser og samtaler med de mennesker, der står mig nær enten i arbejdsrelationer eller som min familie.
Disse oplevelser og samtaler er et forråd, der heldigvis ikke kan spises op
eller rådne lige som havens frugter. Tværtimod modner de, idet jeg reflekterer over dem. Relationerne bliver tættere af, at vi oplever noget sammen.
Dette tætte bånd skal plejes og vedligeholdes. Det gøres bedst gennem
fælles oplevelser, samvær af den ene eller den anden art og gennem samtaler.
Der er mange muligheder for at få relationer til at modnes. Et klogt menneske sagde en gang: ”Det tager lang tid at få gamle venner.” Det er en lige så
enkelt som sand sætning. Selvfølgeligt bliver vi ældre af os selv, men at
man en gang kan kalde sig ”gamle venner” kræver, at man har plejet relationen gennem mange år.
I modsætning til vin modner relationer ikke, idet vi lægger dem i en kølig
kælder og 10 år senere kikker efter, hvad der er blevet af dem. Venskaber
modner ved at vi deler livet med hinanden. Og hvis ikke vi deler hele livet,
så hjælper det i hvert fald at have delt oplevelser og samtaler.
Det er det, jeg har samlet på i sommerens løb, og som jeg nu tærer af: relationer, fælles oplevelser, refleksioner og samtaler. Igen gælder det samme
for relationer som der gælder for vejret: kommer der dunkle og regn fyldte
perioder, er det godt med et forråd af lyse og glædelige timer sammen, der
danner bro hen over det, der adskiller.
Gode oplevelser sammen bærer igennem i de perioder, hvor der ikke er så
meget tid til venskabet, eller hvor forholdet ligefrem er lidt afkølet lige som
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luften nu i sensommeren.
Sensommeren er modningstiden og tid til at samle forråd. Efter denne dejlige lyse sommer er hjertets forrådskammer forhåbentlig godt fyldt med lyse
oplevelser, der kan bære os gennem efteråret.
I ønskes alle en berigende sensommer!
Charlotte Quiring (barselsvikar for Sara M. Flokiou)

Arrangementer i Herslev kirke
September
9.9.

kl. 8:15 til ?

18.9.

kl. 19

Besøg i Sct. Hans og Adelby i
Flensborg
Menighedsrådsmøde

Afgang fra Præstegården
Konfirmandstuen

Oktober
4.10.

kl.
19.30

9.10.

kl. 19

Sogneaften:
Hospitalsklovnene Frk. Lakrids
Kommer og fortæller om sit arbejde
Menighedsrådsmøde

Konfirmandstuen
Konfirmandstuen

November
1.11.

kl. 19.30

Sogneaften

Konfirmandstuen

13.11
.

kl. 19

Menighedsrådsmøde

Konfirmandstuen

Disse arrangementer findes også i den samlede Herslev Kalender, på bagsiden af bladet :-)
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Årets konfirmander i Herslev kirke
Store Bededag d. 27.april 2018

Forreste række fra venstre:
Maria Hjorth Jacobsen, Luna Holm Møller, Jorun Blumensaat Billesbølle
Bageste række fra venstre:
Christian Heinrich Lorey, Rasmus Frank Roland Eriksen
Fotograf: Tina Liv, Oldenborggade, Fredericia

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
27388127
22571488
75560131
24627468

21640690

24844898

Kirke og Menighedsråd
Forårskoncert med Fortunakoret torsdag d. 19 april.
Dejlig koncert med det store kor fra Silkeborg.
Efterfølgende var der kaffe i forsamlingshuset.
Store Bededag fredag d.27 april var der heldigvis konfirmation i Herslev igen.
Sidste år var der ingen, der ønskede at blive konfirmeret i vores kirke.
Der var 5 glade og smukke konfirmander og de, deres familier og gæster fik
en dejlig oplevelse i kirken med en veloplagt præst Sara Flokiou og en organist, som gjorde det så pompøst og festligt. Kirken var fyldt næsten til bristepunktet. Sara fik efterfølgende stor rosa af gæster og forældre, for at gøre
hele gudstjenesten så munter og let forståelig samtidig med at de unge
mennesker fik gods med til deres videre færd i livet.
Der var traditionen tro også både flotte og særprægede ”vogne” til at transportere de nyslåede konfirmander til deres fest.

Sara Flokiou gik på barsel midt i maj, og vi har været så heldig igen at få
Charlotte Quiring som barselsvikar. Velkommen.
Midt i juni kom der så en ny lille Herslev borger til i præstegården. Stort til
lykke.
Årets sogneudflugt lørdag d.2 juni begyndte med brunch på Hopballe Mølle,
som er kendt for deres kyllinger. Der var alt, hvad hjertet kunne begære af
lækkerier. Alt kød er kyllingbaseret, masser af lækre hjemmelavede smoothies, marmelader, grød og tilbehør. Naturligvis også med boblevand, kaffe og
te. Mad i rigelige mængder.
Meget mætte kørte vi til Brunkuls Museet i Søby. Der blev vi modtaget af
den bedste guide, man kunne ønske sig. Han blev født i lejren, da hans Far
arbejdede der. Lejren fungerede som en lille by med købmand og smedje, og
hvad der ellers var nødvendigt. Vi kunne gå rundt og se forskellige huse som
står, som de blev beboet.
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Det var ekstremt hårdt arbejde, der blev læsset adskillige tons brunkul med
håndkraft hver dag. Og det var ikke små letvægts skovle, der blev brugt. De
var store og meget tunge.
Vi så billeder af nogle af arbejderne, og de havde muskler, der ville noget.
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Da vi havde været rundt og se lejren og havde spist frokost, kørte vores
guide en tur med i bussen. Han fortalte om området, som viste sig at bære
tydeligt præg af brunkulsbrydningens storheds tid. Der var masser af store
søer, som opstå når der ikke kan brydes mere brunkul.
Den danske entreprenør Per Aarsleff begyndte sin karriere i Søby Brunkulslejr, og han har siden drevet det vidt.
Efter turen takkede vi af med den fantastiske guide og kørte mod den genfundne bro ved Brædstrup.
Allerede der var sommeren kommet, så vi svedte godt hele dagen. Der er
nok ca. 750 meter til broen, fra parkeringspladsen, og det var vidunderligt at
gå ud i det kølige vand ved broen.
Flere af os gik over på den anden side ved det vadested, der er lavet.
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.Vores chauffør havde dækket op til kaffe ved bussen, da vi kom tilbage, så vi
manglede ikke noget den dag.
Kl. ca. 17 ankom vi til Herslev igen efter en oplevelsesrig dag.
Vi havde ønsket at få arrangeret en koncert sidst i aug., men det var desværre ikke muligt at få fat i den/de ønskede kunstnere. Så det har vi alle til gode.
Efteråret byder på flere spændende aftener, en tur til Skt. Hans Menigheden
i Flensborg, og sluttes af med julekoncert i Kirken torsdag d.13. Dec. med
efterfølgende gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. Vel mødt.
Mette Sørensen
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Herslev Kirke inviterer
i løbet af efteråret til spændende
sogneaftener i konfirmandstuen ved
Præstegården.

Vores sogneaftener begynder altid kl. 19:30, indeholder gratis kaffe og
slutter ca. kl. 21.30.
Alle interesserede er velkomne!
Torsdag den 6. sept. kl. 19:30
Thomas Kvist Christiansen
”Arlette Andersen –
en historie vi aldrig må glemme”
oplæg, film og debat
Torsdag den 4. oktober kl. 19:30
Hospitalsklovnen Frk. Lakrids
alias Dorthe Kierkegaard
fortæller om, hvordan leg, humor og fantasi kan gøre en indlæggelse mindre
skræmmende for barn, søskende, forældre og personale
Torsdag den 1. november kl. 19:30
Kurt Leth, kendt fra ”Kaffe med Kurt”
fortæller om sine oplevelser under overskriften
”Blandt originaler og andre spændende mennesker”
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Nabohjælp og sikring af vores huse.

Efter vores sidste generalforsamling, var der en del som ytrede ønske om et
foredrag ang. nabohjælp og sikring af vores ejendomme.
Vi har kontaktet Tryg fonden, der gerne vil sende en ambassadør her ud, for
at fortælle os om, hvad vi kan gøre for at beskytte os mod indbrud.
Det kommer til at finde sted i:

Forsamlingshuset:
mandag d. 12/11 2018 kl. 19.30 til ca. kl. 21.00.
Håber I vil støtte op om arrangementet.
Venlig hilsen på borgerforeningens vegne Pia.

Blomster
Hvor er det dejligt at se folk plukke sig en lille buket, af de søde markblomsterne.
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Hvem er Lotte Nikoline Bangsgaard? (pigenavn Lyberth)
Født i 1950 i Maniitsoq (Sukkertoppen), Grønland.
Har boet i Herslev i: 38 år, på nær 2 år i Ilulissat.
Arbejde: uddannet pædagog, og har arbejdet mest
i døgninstitutioner og som familieplejer.
De 10 NÆRGÅENDE:
Det første jeg kan huske i livet er
……“mæslinger epidemi (i Grønland), hvor der
ikke var plads på sygehuset til alle de syge. Så måtte de sætte senge op i forsamlingshuset, som vi boede ret tæt på. Jeg husker at
min lille fætter også blev ramt, men overlevede. ”
Da jeg var lille, ville jeg gerne … “passe børn, når deres mødre lå på sygehuset”
Det største øjeblik i mit liv var… “da jeg blev mor til begge vores døtre”
Mit livs største vendepunkt var..... “ da jeg blev afklaret med, at det var i
Danmark, jeg ville bo ……. Resten af mit liv !”
I 1962, da jeg var 13 år, blev jeg sendt til Danmark for at gå i skolen, og boede hos en plejefamilie. Denne gang var man meget positiv over for Danmark,
og taknemmelig for at man kunne lære dansk & senere få en uddannelse. Efter et års skolegang på Falser, skulle jeg hjem til Maniitsoq og konfirmeres.
Derefter tog jeg til Nuuk for at for realeksamen, hvor jeg boede på kollegium
fra jeg var 14 – 18 år. Bagefter var jeg ’i huset’ & tog så til Danmark igen,
for at få min pædagog uddannelse.(1974)”
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “slappe af med læsning & strik.
Det skyldes at jeg har arbejdet så mange weekender i mit arbejdsliv”
Venskabet betyder for mig….. “gensidig åbenhed, tillid & respekt, hvor
man kan grine og græder sammen.
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at være nærværende. Jeg er også rigtig
god til at være barnlig & fjollet, med nogen jeg kender godt ”
“Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“ at det er det sted, jeg har
boede længst, og her har jeg haft en aktiv del i landsbylivet f.eks. ’Huset’ og
16

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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forskellige bestyrelses poster ”
Når jeg bliver gammel vil jeg… “sidde på en bænk, og tænke med glæde
tilbage på et liv med 2 kulturer, som jeg føler mig hjem i ”
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “ikke noget jeg ved endnu. Det vil jeg
finde ud af med de mennesker som står mig nærmest til denne tid ”
Tak til Lotte.
Karen Gallagher-Hansen.

Kom med på vores Facebook-gruppe
Herslev Borgerforening har oprettet gruppen Herslevborger på Facebook.
Vi er pt. 426 medlemmer.
Gruppen er tænkt som et sted for kommende begivenheder, køb & salg
samt udmeldinger om spontane arrangementer som løbeture, mc-ture,
fællesspisning mv. for folk i Herslev og omegn.
Det er let at melde sig ind. Man går simpelthen op i søgefeltet og skriver
Herslevborger. Derefter har man mulighed for at melde sig ind. Er du i
tvivl, hjælper bestyrelsen gerne.
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Nyt fra forsamlingshuset
Lørdag d. 25. august blev der holdt trailermarked på forsamlingshusets matrikel. Med stemningen i top og kræmmerne på plads, så var rammerne for
et par hyggelige timer tilstede. Der var muligheder for at gøre en god handel
og så slutte besøget af med et stykke hjemmebagt kage eller en kræmmerpølse. Og det var der heldigvis en del der benyttede sig af. Men som altid er
der plads til endnu flere. Vi siger tak til alle kræmmerne og besøgende, som
var med til at gøre det til en hyggelig dag.
Bankospillet har i mange år været den vigtigste indtægt,
men med faldende antal af spillere, 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.
Døren åbnes kl. 17:45 og spillet starter kl. 19:00.
Vi glæder os til at byde velkommen til såvel nye som gamle medlemmer.
Efterårsfesten står lige for døren. Så tilmeld dig og vær med til at skabe en
hyggelig aften. Vi tilbyder lækkert mad, kanon betjening og live musik for
kun 225,- kr., og så vil der være drikkevare til fornuftige priser.
Tilmelding til Tina 26 39 51 78 og gerne via SMS
Traditionen tro – er der julemarked lørdag d. 24. november.
En dejlig tradition, hvor det er muligt at gøre en god handel, spise en dejlig
frokost og hygge sig i vores lille julecafé.
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)
På bestyrelsens vegne
Tina Davidsen
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Herslev- Taulov Voksenkor
Herslev- Taulov Voksenkor starter efterårssæsonen i Konfirmandstuen, Herslev Bygade 8 A. med første øvedag: 26.09.kl. 15.30 til 17.15
Vi øver hver onsdag eftermiddag, i alt 11 gange. Ligesom sidste år er Bodil
Middelbo korleder og Eli Pagh sidder ved klaveret.
Koret skal medvirke ved Allehelgensgudstjenesten i Herslev Kirke den 4. november kl. 19.30, julekoncerten i Herslev Kirke torsdag den 13. december og
en adventsgudstjeneste i Taulov Kirke. Koret er desuden blev bedt om at
medvirke ved en julefest for ældre i Elbohallen lørdag 1. december kl. 14-16.
Det er gratis at deltage
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Herslev Idrætsforening (hjemmeside: hif-herslev.dk)
Sommerfesten - sportsfesten
Årets sommerfest/sportsfest (herefter kaldt sportsfest) blev afviklet i dagene
15. og 16. juni ved klublokalerne ved Herslev Skole. Fredagen begyndte med
en fest kl. 17:30 for børn og barnlige sjæle, hvor der foruden spisning og leg
var en lille discofest i samarbejde med Børnehaven. Fredagens arrangement
forløb godt til alles tilfredshed. En stor tak til Børnehaven og alle børnene,
som var med til festen fredag.
Lørdagen begyndte kl. 9:00 med morgenmad til de mange frivillige, der stod
for afviklingen af sportsfesten. Sportspladsen åbnede kl. 10, hvor der var
mulighed for forskellige aktiviteter hvor der bl.a. var opstillet en hoppeborg
til de yngre. På terrassen til klublokalerne var der tombola, som var meget
godt besøgt. På pladsen var der salg af varme pølser, kolde øller og vand hele dagen.
Lørdag aften var der linet op til fest med mange glade deltagere. Hejse Kro
tilberedte og serverede helstegt pattegris, som der var rift om. Til spisningen
var der levende musik med bandet TC og Baggårdsmusikanterne, hvilket gav
en god feststemning. Der var tilmelding forud for festen, hvor man som noget nyt kunne tilmelde sig ved at betale via foreningens Mobile Pay, hvilket
der var mange, der benyttede sig af. Man kunne også betale kontant eller via
Mobile Pay ved indgangen.
På programmet lørdag var der bl.a. en fodboldturnering, som startede kl. 12
og varede ca. 3 timer. Der var en smule finregn under afviklingen, men det
generede ikke spillerne, idet temperaturen var ok til at spille i. Idrætsforeningen siger tak til alle deltagende hold og spillere og ønsker Erritsøholdet
tillykke med sejren!
I alt en god sportsfest, som uden alle gode hjælpende kræfter, de mange
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aktører og glade gæster, ikke var blevet til noget. Idrætsforeningen takker
alle, både aktører, gæster og hjælpere for en god sportsfest 2018!
Sct. Hansbål
Traditionen tro holdt Idrætsforeningen i samarbejde med Oldboys Sct. Hansbål på Blokkers, hvor vores borgmester Jakob Bjerregaard
holdt båltalen kl. 20:00, hvor bålet straks efter blev tændt og
heksen sendt til Bloksbjerg. Under arrangementet kunne gæsterne købe varme pølser samt øl og vand.

Det var med en del spænding arrangørerne så hen imod Sct. Hans, idet sommeren i lang tid før Sct. Hans havde været meget solrig og knastør, hvorfor
der var udstedt totalt forbud mod at bruge åben ild og hermed tænde bål.
MEN nogle dage før Sct. Hans kom der nogle tiltrængte regnbyger, som gjorde, at forbuddet mod at bruge åben ild blev ophævet. Tak til borgmesteren
for en god tale og tak til alle gæsterne.
Fodbold seniorer
På det sportslige område for seniorer er året gået mindre godt. Idrætsforeningen havde et hold i serie 5, som i 2017 var på nippet til at avancere til
serie 4, men, men. Det lykkedes ikke. Forventningerne til 2018 var derfor, at
holdet måske kunne nå målet i år, men sådan skulle det ikke blive. Vi måtte
melde afbud til DBU Jylland’s turnering, idet vi ikke kunne stille med et hold.
Vi står i dag uden et seriehold på grund af for få spillere! Holdet skal kunne
stille op med mindst 11 spillere til hver eneste turneringskamp hele sæsonen, men det viste sig ikke at være muligt. NB: JBU (Jysk Boldspil-Union)
skiftede i 2011 navn til DBU Jylland (Dansk Boldspil Union).
Idrætsforeningen er kun en idrætsforening hvis der er personer, der dyrker
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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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en idræt, herunder ikke mindst fodbold. Det er derfor Idrætsforeningens store ønske, at forhenværende seniorer i serie 5 eller 6 melder sig på banen
igen! Andre unge er også meget velkomne! Vi skulle gerne blive ved med at
kunne stille op med mindst et seriehold i fodbold til DBU J’s turnering!
Børns forældre må også gerne melde sig på banen på børnenes vegne, idet
Idrætsforeningen tidligere med succes har haft op til flere hold med børnefodbold. Kontakt Christian Thorbjørk på telefon 27 14 31 85 eller en anden
fra bestyrelsen. Se listen over Idrætsforeningens bestyrelse her på bladets
næstsidste side. NB: Idrætsforeningen er medlem af DBU Jylland samt DGI
(Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger) og er underlagt de lovpligtige regler
for ”Børneattester”.
Vi ser frem til at få bemandet i det mindste et seriefodboldhold herrer. Det
vil også være glædeligt, hvis vi også kunne få bemandet mindst et fodboldhold for drenge eller piger.
Idrætsforeningen har dog stadigvæk en aktiv Oldboys-afdeling og en aktiv
Badmintonafdeling, foruden fitness og yoga. Se nærmere om de 3 sidstnævnte idrætsgrene på foreningens hjemmeside hif-herslev.dk. Se under punktet
Anden sport.
Sommerturneringen i fodbold
for oldboys blev afviklet på Motorikbanen ved Herslev Skole i det mest strålende sommervejr, vi aldrig før har oplevet. Der var 10 hold, som dystede i 12
onsdage i tidsrummet 18:00 – 21:20. Turneringen er for spillere, som minimum skal være fyldt 50 år. Der er ingen øvre aldersgrænse. Herslev/Taulov
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Oldboys stillede med 2 hold, Herslev Bulls og Herslev Bears. For begge holds
vedkommende må vi erkende, at vi pointmæssigt ligger i den nederste ende
af skalaen. Lige meget. Sport og især fodbold er noget af den bedste medicin, som fås for mange skavanker. Derfor er fodbold en god måde at få et
bedre liv på og ikke at forglemme: et fodboldhold giver spillerne et godt
sammenhold og et godt kammeratskab. Sommerturneringens resultater kan
ses på Idrætsforeningens hjemmeside hif-herslev.dk under Sommerturnering, resultater.

Onsdag den 29. august var sidste spilledag med afslutning, hvor man takkede hinanden for sæsonen 2018 og ønskede et på gensyn til sæsonen 2019.
Idrætsforeningen takker alle spillerne i turneringen samt dommeren Jan,
som troligt sørgede for, at spillet gik rigtigt for sig og holdt styr på resultaterne.
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Træning oldboys
Herslev/Taulov Oldboys træner hver mandag fra kl. 19:00 på banerne ved
Herslev skole. Vi spiller udendørs hele september og oktober. Er du fyldt 50
år, er du meget velkommen mandage kl. 19:00 til træning.
Fra 1. november var det meningen at rykke spillet indendørs i Landerupgaard hallen, sådan som vi plejer. Hallen, som var ejet af Kolding Kommune,
er imidlertid blevet solgt til private, som har stillet nogle for Idrætsforeningen uacceptable krav. Det er derfor slut med at spille i Landerupgaard hallen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal finde muligheder for at få spilletimer i en af idrætshallerne i Fredericia kommunen.
Oldboys-ture
I 2016 tog Herslev/Taulov Oldboys på tur til Sønderborg Slot. I 2017 gik turen til Den gamle by i Århus. Begge ture var meget vellykkede med stor deltagelse. Den sidste lørdag i oktober tager oldboys igen på tur ud i det blå.
Ved redaktionens afslutning var bestemmelsesstedet for årets tur ikke endeligt fastlagt.

Med sportslig hilsen
Herslev Idrætsforening
Jonberth
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Siden sidst i Herslev Børnehave………
…… fortalt i ord og billeder.
I foråret såede vi i vores højbed, og hele sommeren har vi passet og vandet
det. Nu er vi så nået til september, og vi er i skrivende stund i gang med at
høste.
I de næste 2 uger skal vi lave kranse af paradisæblerne fra vores eget paradisæbletræ, sylte rødbeder, lave kartoffel og rødbede tryk på lærred og lave
grøntsagssuppe på bål.
Vi har arbejdet med kultur, hvor vi har fortalt hinanden om vores morgen og
aftenritualer. Hvordan bliver der sagt godmorgen og godnat? Hvad får man
at spise til morgenmad. Sover man med en bamse? Synger mor eller far når
man bliver puttet, eller får man læst historie.
Vi har også arbejdet med kroppen, hvor vi har talt om hvordan man ser ud
indvendig og udvendig. Vi har lyttet til vores hjerte gennem et stetoskop når
vi har løbet og fået pulsen op.

32

Hilsen os alle i
Herslev Børnehus
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Nyt fra Rideskolen
Sommerferien er ved at være slut for de fleste, og
alle er så småt ved at finde tilbage i vante rutiner.
Det samme gør sig gældende på rideskolen, hvor vi
igen er startet op og allerede er i fuld sving med
hold undervisning, udmugning og arrangementer.
I weekenden uge 34, holdte vi årets sidste store stævne, hvor det vrimlede
med hestetrailere i vores lille by. Vi blev lidt udfordret med alt det regn der
kom fredag aften, så vores parkeringsforhold var ikke helt optimale. Det
resulterede i en masse trailere på vejene og alle mulige mærkelige steder,
da de simpelthen kørte fast på marken. Heldigvis har vi søde og hjælpsomme mennesker i byen, som straks tilbød deres hjælp, både til nye parkerings forhold og til at trække biler fri fra mudderet.
Tusind tak for hjælpen og tak for den hensyn som alle har vist.
Lørdag den 13/10 fra kl. 10-15 vil der være åbent hus på rideskolen.
Det vil være en dag, hvor alle kan komme hen og se hvem der egentlig står
bag alt hvad der sker, hvad der egentlig foregår på sådan en rideskole og
hvad der evt. kommer til at ske i fremtiden. Der vil være en mindre opvisningen til at starte med, som vores juniorudvalg står for. Efterfølgende vil
der være trækture for børnene og loppemarked for alle i ridehallen.
Det bliver nogle yderst fordelagtige priser på borde til loppemarkedet og alt
må sælges her, ikke kun hesteting.
Der vil selvfølgelig også være varm kaffe på kanden, sandwich til frokost og
kage til dessert i vores lille køkken.
Yderlig information bliver hængt op på tavlen ved forsamlingshuset og på
rideskolen snarest muligt.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til en hyggelig dag på rideskolen
På bestyrelsens vegne
//Marlene
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Ridestævne i Horsens
Igen i år var Herslev Ride
klub stærk repræsenteret
da der blev afholdt Østjyske Dyrskue.
11 heste, 1 hund og cirka
50 børn og voksne derfra
indtog torsdag til lørdag
dyrskuepladsen med telte,
campingvogne, hø og godt
humør.
4H der står for det børnedyrskuet i Horsens har til formål at fremme børn og
unges interesser i friluftsliv og dyr, og det er en målsætning som Herslev Ride klub kan bakke fuldt op om. Derfor pakker de hvert år næsten hele hestebestanden sammen og tager til dyrskue.
”Ved at afholde dyrskue og den tilhørende lejr for børnene, får de et helt
fantastisk sammenhold, som er noget vi i det daglige vægter meget tungt
hos os i Herslev. Vores holdning er at der hos os skal være plads til alle, uanset hvilken baggrund man kommer fra. Et arrangement som dette giver børnene et tilhørsforhold til deres klub, samt giver dem et ansvar for hinanden,
og især dyrene, som vi til fulde oplever at de lever op til” udtaler Martine
Møldrup fra Herslev Ride klub

Hestene og de ansvarlige fra rideskolen ankom til dyrskuepladsen allerede
torsdag aften, hvor der var undersøgelse ved dyrlægerne. Arrangørerne af
dyrskuet går nemlig meget op i at det kun er sunde og raske dyr, der er be35

handlet godt der må udstilles. Noget som Herslev Ride klub meget ofte får
ros for.
”Når vi deltager i et arrangement som dette så bruger vi gerne det meste af
en dag på at vise hestene rundt på pladsen som led i deres miljøtræning.
Hos rideskoler ser man desværre alt for ofte at hestene aldrig kommer med
ud fra de vante rammer, og derved bliver de hurtigt slidte og nedtrykte. Vi
lægger stor vægt på at vores heste også oplever noget andet end bare at
være derhjemme, og det gør at vi tit får ros af dyrlæger og andre hestekyndige, for at vores elevheste er i god stand og virker friske og tilfredse.”

Til dyrskuet får alle der har lyst, en mulighed for at komme i ringen med hestene, en ad gangen, hvor de skal vise at de har kontrol over hesten, kan omgås den på en forsvarlig måde og dernæst svare på spørgsmål fra dommerne
om racekarakteristika, fodring, pleje af hestene og andre emner, hvorved
børnene kan demonstrere deres viden om de dyr de til daglig har omgang
med.
I år var der endda en pige med der gik på krykker. I sagens natur kunne hun
så ikke trække den hest hun skulle vise frem, men med gode venner og
hjælp fra de andre så fik hun alligevel mulighed for at deltage.
Til præmieoverrækkelsen får alle børn en placering, også selv om man ikke
lige kan huske svaret til alt hvad dommerne spørger om, og dette er i høj
grad med til at styrke selvtilliden og stoltheden over at deltage.
”En af de ting der er vigtige for os er, at alle hjælper hinanden, dels til et
stort arrangement som dette, men det smitter også af på hverdagen. Når vi
til sidst skal pakke det hele sammen og alle er trætte og gerne vil hjem, så er
det guld værd at alle hjælper til, så der ikke er nogle få der står tilbage med
det hele, og når ungerne kan se hvilken effekt det har at hjælpe hinanden, så
er det noget der gør indtryk på dem, og de tager det med sig i deres hverdag, også udenfor rideskolen.”
Efter sådan en weekend er både heste, børn og voksne trætte, men ikke mere end at de alle sammen er klar til at gentage succesen til næste år!
Hvis nogen skulle have fået lyst til at se nærmere på rideskolen og møde de
dejlige heste, så afholdes der Åbent Hus arrangement på Herslev Kirkevej,
den 8. september 2018.
Venlig hilsen Martine Møldrup
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Varme og sommer.
Så blev det sommer i 2018 og hvilken sommer. Folk har aldrig oplevet noget
tilsvarende, men da det er den varmeste og mest tørre af slagsen over 100
år, er det jo ikke underligt. Herligt og dårligt på en gang.
Endnu ses de skadelige virkninger overalt. Høsten er for længst overstået, og
det er jo et tidligere tidspunkt end sædvanligt. De gule stubmarker står klar
til, at efterårsarbejdet kan begynde. Græsmarkerne er i øjeblikket, hvor regnen er kommet, så småt ved at grønnes igen. Mælkebøtterne står som de
store vindere over tørken, dog med en del meldug på bladene.
Jeg faldt for fristelsen til at købe nogle stauder, der nok på grund af tørken
var sat meget ned. De står endnu i potterne, da jeg ikke kunne plante i sommerheden – nu skal de altså plantes. Jeg skal selvfølgelig vande dem godt.
Det har også været nødvendigt at vande, de mest sarte planter i haven. Det
er spændende, hvor mange der er stået af. Det kan måske blive påkrævet at
vande i gen.
Noget der har glædet mig meget er, at der slet ikke har været dræbersnegle.
Hvor er det skønt at være fri for disse modbydelige bæster.
I det tidlige forår blomstrede frugttræerne helt enormt, og da der ikke blev
frostvejr i den periode, har det givet et utal af både kirsebær, mirabeller og
æbler. Der er så mange mirabeller, at grenene næsten ligger hen ad jorden,
og flere af dem er knækket. Jeg har undret mig lidt over, hvor mirabellerne
blev af, men nu har jeg regnet det ud. Bladene på de nederste grene forsvandt først, og nu forsvinder også frugterne. Det er rådyrlammet, der deli-
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katerer sig med de modne frugter. Der går nemlig et rådyr med et stort forårslam hernede, og lammet er nu så stort, at det får lov at tage på udflugt
alene, så jeg er sikker på, det er tyveknægten, for fasanerne spiser ikke mirabeller i den størrelses orden.
Under kirsebærtræet ligger der en masse rosinlignende tørre kirsebær. Træet er så højt, at vi ikke har kunnet komme til dem, men hvorfor har fuglene
ikke taget de herlige modne kirsebær? Nu rasler de ned, hvor de er meget
synlige på det afsvedne græstæppe.
Ananasæblerne er dejlig røde og spise klar. Det er også meget tidlig på sæsonen.
Jeg har fået en gave af en af Herslev ”ægte” indbyggere. Jørgen Olesen har
beskrevet sine barndomserindringer og foræret mig et eksemplar af 10 udgaven. Det er spændende læsning, kan jeg sige. Hvilken drengetid har han
ikke haft. Jeg har kendt en del af de personer, der er omtalt i beskrivelsen,
bl.a. hans forældre, så det i sig selv er sjovt. Jørgen har virkelig en god hukommelse.
Det bedste ved dette års sommer synes jeg, var maj måned. Temperaturen
var over normal og ingen regn. Fuglesangen var en sand nydelse at sætte sig
ud og opleve vejret og fuglekoret. Alt var så grønt og friskt.
Vi nød også fuglelivet på afstand, da en lille sortmejse, havde bosat sig i vores gamle jernpumpe. Hvor havde de travlt de små mejseforældre, indtil ungerne var flyvefærdige. Der ryger rigtig mange insekter i de små mejsemaver. Der var mange unger, jeg var heldig at se dem den morgen, de forlod
det trænge bo.
Når jeg sidder her og ser ud over gårdspladsen, er den så småt ved at have
lysegrønt skær over sig. Nu spiser alle de skjulte frø, og stenbroens græstotter blusser op igen. I sommerperioden var det småt med energien, så havearbejdet gjorde jeg ikke meget ved – men der var jo også stilstand i væksterne.
I øjeblikket ser vi tydelige tegn på hvad, der venter os, da løvfaldet er startet
i stor stil. Poplerne og vort store hjertetræ har sendt masser af døde blade
ud over det hele – et lille forskud på efteråret.
Tak til Gunhild. / Pia.
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Hvem er Per Valentin Nissen?
Født den: 11. februar 1951, i Fredericia.
Har boet i Herslev i: 42 år.
Arbejde: Er uddannet finmekaniker, men i 1986
tog en uddannelse som måleteknikker på Voss
Fabrik i Fredericia. Mit arbejdsliv afsluttede jeg
på LEGO i Billund, hvorefter jeg gik på efterløn.
De 10 NÆRGÅENDE:
Det første jeg kan huske i livet er ……“ fra
loftslejligheden, hvor jeg kom til verden. Den lå i Norgesgade i Fredericia.
(Jeg er fæstningsdreng, dvs. født indenfor volden). Jeg kan huske tagvinduet
i køkkenet. Her havde mine søstre stillet deres hvide tennissko til tørre efter
de var blevet hvidtet"
Da jeg var lille, ville jeg gerne være….. "slagter. Det blev jeg så ikke, men
jeg har altid godt kunne lide at lave mad."
Jeg var allermest lykkelig dengang……..“Benthe (min kone) og jeg traf
hinanden, og da vi fik vores 3 børn ”
Mit livs største vendepunkt var..... “at blive gift og stifte familie”
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “være i mit sommerhus, gå ture
og ro kajak. Da min familie i 1953 flyttede fra indre by til et hus min far
havde bygget lige uden for voldene, blev Østerstrand et sted jeg kom til at
opholde mig rigtig meget. Bl.a. blev Fredericia Roklub et must. Jeg begyndte at ro som 12-årig og har mere eller mindre dyrket roning lige siden. Dog
er robåden på det seneste udskiftet med kajakken"
Man ved, man har en rigtig ven når….. “der kan gå lang tid uden at man
ses, men at man kan stille op uden forbehold”
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at løse tekniske opgaver”
Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er…… "at der på alle måder er
højt til loftet"
Når jeg bliver gammel vil jeg… “nyde livet ligesom nu og håbe, at jeg
klarer mig igennem uden de store skavanker”
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Det sidste jeg vil gøre her i livet er… "drikke et glas Tønder Festival vin
med Benthe og tænke tilbage på alle de gode stunder, vi har haft"
Tak til Per.
Karen Gallagher-Hansen.
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Bestyrelsen Herslev Idrætsforening
www.hif-herslev.dk

Lars
Thorbjørk 30 24 31 85 formand
Torben Hald
28 78 27 10 næstformand
Jonberth Poulsen
40 42 29 27 kasserer
Kim
Østergaard 27 47 46 08 sekretær
Carsten Hansen
40 71 92 33 kontakt oldboys
Christian Thorbjørk 27 14 31 85 kontakt seniorer
Bjarne Vindeløv
27 79 68 89 kontakt sponsorer
………………………………
Katarine Germansen 42 98 42 18 klubhusansvarlig

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

Peter Lund,

75560063

Asta Fink,
Mette B. Sørensen ,
Eva Lorey,
Per Valentin Nissen,

27388127
22571488
75560131
24627468

21640690

24844898

Tilflyttere til Herslev (siden sidste blad)
Allan Balster er flyttet ind på Bolskovvej 30
Michael og Heidi Skøt Grewy er flyttet ind på Herslev Kirkevej 59 sammen
med en næsten voksen søn.
Robin, Egle Jehrbo og deres lille søn som går i vuggestuen, er flyttet ind på
Gårdvænget 52.
På Herslev Bygade 21 er der flyttet en familie ind.
Pernille Albeck Hansen er flyttet ind i Åbrinken 12.
Gitte Jespersen, Finn Hjuler Jensen og deres to børn Selma og Lucas er
flyttet ind på Højrup Østervej 20
Husk lige at meddele, hvis I ser nye
flytter ind tak.
Pia
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Huskeseddel til opslagstavlen
September
9.9.
16.9.
18.9.
26.9.
29.09

kl. 8:15 Besøg i Sct. Hans og Adelby i Flenstil ?
borg
Kl. 14:00 Fugleskydning—Gratis arrangement Laden på Herslevgaard
incl. Kaffe og kage
kl. 19
Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen
Kl. 15:30 Opstart for Taulov Voksen kor -17:15
Kl. 18:00 Efterårsfest – Tilmelding til Tina
26395178 gerne SMS

Konfirmandstuen
Herslev Forsamlingshus

Oktober
03.10

Herslev Forsamlingshus
Konfirmandstuen

9.10.

Kl. 17:45 Bankospil opstart – Spillet begynder
kl. 19:00
kl. 19.30 Sogneaften:
Hospitalsklovnene Frk. Lakrids
Kommer og fortæller om sit arbejde
kl. 19
Menighedsrådsmøde

13.10

kl. 10.00 Åbent hus

Herslev Rideklub

27+28.10

kl. 10.00 Mini stævne

Herslev Rideklub

1.11.

Konfirmandstuen

13.11.

kl. 19.30 Sogneaften:
Kurt Leth, kendt fra ”Kaffe med
Kurt”, fortæller om sine oplevelser
under overskriften ”Blandt originaler
og andre spændende mennesker
Kl. 19:30 Nabohjælp ved trygfonden
-ca. 21:00
kl. 19
Menighedsrådsmøde

24.11

Kl. 10

Herslev Forsamlingshus

11.12

kl. 14.00 Juletræsfest for alle, med optog gen- Herslev Rideklub
nem byen

4.10.

Konfirmandstuen

November

12.11.

Jule- og husflidsmarked

Herslev Forsamlingshus
Konfirmandstuen

December

Næste nr. af Borgerbladet udkommer i weekenden 30/11-2/12 2018
Deadline for materiale: ons d. 21/11 2018
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