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Formandens klumme 
Kære naboer,  
 
Det er en speciel tid vi lever i for tiden. En som ingen af os har prøvet 
før. Vi tager forholdsregler for at bryde smittekæder, og er alle direkte 
påvirket af den alvorlige situationen. Dog kan man også skimte positi-
ve momenter i tiden, når man ser hvordan mennesker melder sig fri-
villigt til at hjælpe andre. Om det er i sundhedsvæsenet, med at hand-
le for hinanden eller passe børn m.v. På trods af at vi skal holde af-
stand viser vi altså hvordan kriser kan skabe sammenhold.  
 
Sammenhold (omend i lidt mindre skala) mindes vi også om når vi går 
rundt i byen. Når vi ser de flotte blomster der er plantet, hvordan bus-
pladsen fortsat er fin eller der er aktiviteter i vores lokalforeninger 
m.v. Alt sammen noget der er sket eller udføres i et fællesskab. Dette 
vil vi fortsætte med at arbejde for i Borgerforeningen i 2020, hvor vi 
gentager aktiviteterne fra sidste år, og håber at se endnu flere naboer 
til dem. Vi er allerede så småt ved at gøre de første tanker omkring ’Vi 
hjælper Herslev’, og hvordan vi kan bidrage til et endnu bedre tværgå-
ende fællesskab mellem foreningerne herude.   
 
Først skal vi dog lige på plads med nye roller i bestyrelsen, idet vi efter 
7 års deltagelse må sige tak for denne gang til Thomas. Han har udført 
et stort stykke arbejde for foreningen, og vil blive savnet i gruppen.  
 
Pas godt på jer selv og hinanden 
Annemette 
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 Stort tak skal der lyde  fra Borgerforeningen for de flotte for-
årsløg til byen. Vi glæder os til at se dem, når de springer ud.  
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Præstens klumme 
Den sidste måned har været ekstraordinær, udover det sædvan-

lige, på mange måder! Danmark er blevet lukket ned og alle de 

ting, vi plejer at tage for givet, skal vi nu holde os fra. Det bety-

der bl.a. at kirken er lukket. Vi har aflyst de fleste gudstjenester i 

marts og bisættelser/begravelser kan kun afholdes med de aller-

nærmeste pårørende til stede. I skrivende stund gælder det ind-

til 30. marts, men hvem ved, hvor længe det skal fortsætte? 

Som præst kommer jeg – normalt – i berøring med mange men-

nesker i løbet af en uge. Nogen giver jeg et kram og andre en 

hånd. Det at stå i kirkedøren og hilse på menigheden med et 

håndtryk, et smil og lidt snak er for mig tæt på at være en del af 

gudstjenestens liturgi. 

Nogle gange mødes jeg af ivrigt ruskende hænder, når det vi skal 

snakke om, er en forstående vielse. Andre gange får jeg lov til at 

ae de buttede kinder på et barn, der skal døbes. Og indimellem 

knuges min hånd 

af fastholdende 

hænder, der griber 

efter et medmen-

neske i sorgen over 

tabet af en elsket. 

Om søndagen når 

jeg står i kirkedø-

ren og giver hånd, 

er det til en trofast menighed, jeg holder meget af. Der er det 

varme håndtryk, der gensidigt spørger: ”Hvordan går det med 

dig?” 
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. Alt det er ændret efter coronasmittefaren er blevet virke-

lighed. Den anden søndag i marts var derfor første gang, jeg 

holdt en gudstjeneste uden først at give hånd til kirkegænger-

ne. Det var underligt. Dagen forinden havde jeg mødtes med 

en familie til en begravelsessamtale, hvor jeg ikke havde over-

holdt rådet om ikke at give et håndtryk. Det er så naturlig en 

del af vores omgang med hinanden – og ved en begravelses-

samtale har jeg brug for at være fortrolig med dem, jeg taler 

med. Det er altafgørende for, at jeg kan udføre mit arbejde. Og 

et håndtryk er en stor del af den fortrolighed.  

Set i bagklogskabens lys skulle jeg ikke have givet hånd den 

dag. Men jeg gjorde det altså, for virus er ikke det eneste, der 

overføres ved håndtryk. Det gør også medfølelse, sammenhold 

og styrke. Det er en anerkendelse af, at du er her, og jeg er 

her, sammen med dig – vi har gjort noget sammen, oplevet 

noget sammen eller er på vej sammen. Håndtrykket fortæller 

noget om dig og den, du står overfor. Der er den stærke næve, 

hvor man mærker, at her er et menneske, der er vant til at be-

stille noget. Der er den bløde, blide og forsigtige hånd, der vid-

ner om kunstnersind og blufærdighed. 

Håndtrykket er forsonende, det indleder forhold og indgår 

aftaler om alt fra verdensfred, hestehandler, fairplay og ægte-

skab, der som bekendt besegles med ordene Så giv hinanden 

hånd derpå. Hvis et menneske ikke vil give dig hånden, opleves 

det i vesteuropæisk kultur, som en kontant afvisning af at ville 

indgå i fællesskab med dig.  
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Og det i en grad, så man har valgt at udskyde statsborger-

skabsceremonierne, indtil det igen anses for sikkert for em-

bedsmænd at give håndtryk. Jeg er absolut ikke enig, men jeg 

forstår fuldt ud den symbolske betydning af håndtrykket. 

Der har været meget snak (og mange vittigheder) om, hvilke 

alternativ, man kunne forestille sig at bruge, indtil det igen at 

sikkert at give hånd: At slå fødderne sammen? Albuehilsner? 

Jeg er ikke kommet frem til noget, der kommer i nærheden af 

at formidle alt det, et håndtryk gør.  

Det siges, at man skal miste noget, før man ser, hvilken værdi 

det i virkeligheden har. Håndtrykket er ingen undtagelse, og 

jeg glæder mig, af mange grunde, til igen at kunne give hånd i 

kirkedøren.  

 

Pas på jer selv og hinanden. 

 

//Sara Flokiou 
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Gudstjenester i Herslev Kirke 

April       

09.04 kl. 19.00 Aftengudstjeneste v. Sara Flok-
iou 

Skærtorsdag 

10.04 kl. 10.00 Gudstjeneste v. Sara Flokiou Langfredag 

12.04 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou Påskedag 

13.04 kl. 10.00 Børnegudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

Anden påskedag 

19.04 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou   

26.04 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou   

Fortsættes 

Afholdelsen af gudstjenester afhænger af Sundhedsstyrelsens                
anvisninger. Opdateringer vil løbende kunne findes på Facebook. 
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Maj       

03.05 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou Efterfølgende kirke-
kaffe i våbenhuset 

10.05 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou   

17.05   Udflugt til vores venskabsme-
nighed i Flensborg 

(Program følger 
senere) 

21.05 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou Kristi himmelfartsdag 

24.05 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou   

31.05 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou   
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Arrangementer i Herslev Kirke 

(Alle finder sted i konfirmandstuen, Herslev Bygade 8) 

 
 

NB! Notér også allerede nu, at der er sogneudflugt lørdag d. 

6. juni! Program er under udarbejdelse. 

 

 
 

April   
07.04 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde 

Maj     

12.05 kl. 19.00 Menighedsmøde (Årsberetning) og oriente-
ringsmøde ang. menighedsrådsvalg 2020) 

13.05 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde 

17.05   Udflugt til vores venskabsmenighed i 
Flensborg 

Afholdelsen af arrangementer afhænger af Sundhedsstyrelsens            
anvisninger. Opdateringer vil løbende kunne findes på Facebook. 
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 Konfirmation i Herslev kirke  
 
Alle landets konfirmationer er udsat grundet Corona-smittefaren. 
 
Derfor afholder vi konfirmation i Herslev kirke søndag d. 16. aug. kl. 
10.00 
 
Årets konfirmander er: 
 Silja Blumensaat Billesbølle, Baldersvej 33, 7000 Fredericia 
 Oliver Lander Rasmussen, Højrupvej 57, 7000 Fredericia 
 Jacob Bruus Ørum, Herslev Fælledvej 26, 7000 Fredericia 
 Christopher Hjorth Jacobsen, Mølleåvej 2, 7000 Fredericia 
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Sommerlejr 3.-6. aug. 2020 
Har du og din familie ikke mulighed for at komme på ferie, så er 
her et godt tilbud til jer. Vi tilbyder en ferie med indhold, masser 
af aktiviteter og god mulighed for afslapning. Lejren finder sted i 
de flotte og naturskønne omgivelser på Houens Odde ved Kolding. 
Der vil være forskellige aktiviteter (Både ude og inde, for de stille 
og for de vilde) 
Det praktiske:  
Prisen for ferien er 400 kr. pr. familie, og der vil være mulighed for 

at søge hjælp. Overnatning i familierum. Mulighed for transport til 

og fra lejren. 

Kontakt Sara, hvis du er interesseret i at høre mere (81614088/

smc@km.dk)  
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Siden sidst fra Menighedsrådet 

Årets sidste arrangement blev traditionen tro julekoncerten, som blev 

afholdt torsdag d. 12. dec. Endnu en gang havde vi fornøjelsen af 

Herslev-Taulov voksenkor. Denne gang under ledelse af Dorthe Gade. 

De sang smukke salmer krydret med lidt solosang. Ind i mellem var 

der fællessang, så vi andre også kunne få rørt sangstemmen. Vores 2 

dygtige kirkesangere Julie Husballe Hansen (sopran) og Johanne Aare-

strup (alt) gav også et fint nummer.  Som altid dejligt orgelspil af Eli 

Pagh. Efterfølgende julehygge med gløgg og æbleskiver og mere sang i 

Forsamlingshuset.  Blandt andet et par sjove fællessange. 

 

2020 blev budt velkommen med Nytårsgudstjeneste d. 1 jan. med 
efterfølgende bobler og kransekage i våbenhuset. En hyggelig traditi-
on. 
Torsdag d. 9 jan. var der gang i biografen i konfirmandstuen. Med 
kaffe, vin og snolder var der lagt op til en god aften. Hvilket det også 
blev. Filmen var: ”En flænge i himlen”.  En gribende film om på den 
ene side: ungdom, kærlighed, livsglæde og på den anden sygdom, død 
og magtesløshed. 
 
Torsdag d. 3 feb. bød på et meget underholdende og morsomt besøg 
af fhv. PET-politibetjent, Hugo Mortensen. Hans foredrag hed: 
”Hvordan man kommer gennem livet på trods af usportslig kropsbyg-
ning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle 
ressourcer”. Hvis vi havde regnet med at høre om spændende krimi-
nalsager, anholdelser og blå blink, ja, så blev vi skuffede. Det var ikke 
meget, vi hørte til hans tidligere arbejde. Så hørte vi til gengæld en 
meget lidt selvhøjtidelig mand, der fortalte på den mest latterfremkal-
dende måde. Han fortalte ærligt om sin meget lille interesse for skole-
gang, om sine forældre og om dårlige oplevelser med små jobs. Han 
synes selv, han ligner en blanding af Lenin og Låsby Svendsen. Svært 
at gengive, man skulle være der. Flere gange lå flere af os hen over 
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bordene af grin. Hvor tit sker det lige??? 
 
Torsdag d. 5 mar. var der besøg af Liselotte Wiemer, hvis foredrag 
hed: 2Hvem var egentlig Astrid Lindgren? Legebarn, frihedskæmper 
eller et ensomt lille dyr i skoven?” Vi fik en meget fin beretning om 
Astrid Lindgrens barndom og et godt indtryk af, hvorfor børn og børns 
verden har fået så stor betydning i hendes liv og forfatterskab. Som 
Liselotte sagde: Astrid led af lykkelig barndom. Hun mener ikke Astrid 
følte sig særlig godt tilpas i voksenverdenen, at hun følte sig kejtet. 
Liselotte brugte udtrykket, at Astrid bøjede sig ned og lukkede sig ind 
af døren til børnenes verden. Hun betragtede mange ting fra et bør-
neperspektiv, uden det dog blev barnligt. Astrid bliver mor som 18-
årig, og det er faktisk dette barn, Karin, som nogle år senere får Astrid 
i gang med den fortælling, som munder ud i Pippi-historierne. Astrid 
nyder alenetid og ensomhed. Hun er også en stor dyreven, hvilket gør 
at hun får en dyreværnslov opkaldt efter sig. Liselotte sammenligner 
flere gange Astrid med H.C. Andersen. Man kommer aldrig helt ind til 
deres personligheder. Der bliver ved med at gemme sig hemmelighe-
der og dermed mulighed for mange yderligere studier.  
 

Sidste sogneaften bliver en sangaften med organist Eli Pagh og kirke-
sanger Julie Husballe Hansen. De øver på livet løs, og jeg er sikker på 
det bliver en super dejlig aften. 
 

Senere i år er der Menighedsråd Valg. I januar lancerede kirkeministe-

ren en ny valgform, hvilket betyder, at det bliver mere enkelt denne 

gang. Startskuddet til valget er et menighedsmøde d. 12. maj, som 

afholdes i alle menighedsråd denne aften. Det svarer til det, vi plejer 

at kalde Årsberetning fra Menighedsrådet, som normalt er blevet 

afholdt over en kop kaffe i kirken efter gudstjenesten én gang om 

året. Nu bliver det så en aften efterfulgt af et orienteringsmøde. D. 15 

september foregår selvet valget, hvor kandidaterne opstilles og efter-

følgende vælges ved skriftlig afstemning. Dvs. valget er afgjort, når 
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 mødet er slut. Ingen skal gå og vente og enten frygte eller håbe, der 

dukker en anden liste op. Vi håber, der er mange, som har lyst til at 

komme og høre lidt om, hvad menighedsrådet arbejder med. Der er 

meget forskelligt, vi skal forholde os til udover det, der knytter sig til 

kirke og menighed.  

 

//Mette Sørensen 
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Nyt fra Herslev Rideklub 
 

I disse Corona-tider, ved jeg slet ikke 
hvor jeg skal begynde og hvad jeg egent-
lig skal fortælle.  
Vi er hårdt ramt og vi frygter for fremti-
den!  
 
Rideskolen er i skrivende stund lukket for alle udefrakommende, 
der er lukket for undervisning og lukket for ridning i hallen. Rytter-
stuen er låst af, hallen er låst af og på stalddørene er der skilte sat 
op, hvor der pænt står at det kun er folk med gøremål i stalden der 
må være der. 
Vi ved ikke hvornår vi kan åbne op for noget igen, vi ved ikke hvad 
der kommer til at ske, men vi følger selvfølgelig hele tiden udviklin-
gen og håber på det bedste. 
Jeg har af samme grund valgt, ikke at skrive nogle ting på kalender-
siden denne gang. Vi skal egentlig afholde stævne for egne medlem-
mer i april, og stort stævne i slutningen af maj, men da alt er så 
usikkert for tiden, vælger vi at se tiden an. 
 

Hvis jeg skal prøve og slutte af med en solstråle, så var der i slutnin-
gen af januar generalforsamlingen og en næsten ny bestyrelsen blev 
valgt ind.  
Bestyrelsen er stærkt sammensat, og det er folk med mange for-
skellige kompetencer og erfaringer, så vi er bredt repræsenteret 
inden for mange områder.  
På den første måned har vi solgt 2 heste, købt 1 ny, ryddet op i hjør-
ner og kanter, lavet nye aftaler og en masse andet og der er meget 
mere at tage fat i endnu.  
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Men først skal vi koncentrere os om at komme over på den anden 
side af Corona. Det bliver en hård kamp, og vi håber og forventer, at 
alle vil respektere de tiltag vi laver, for at beskytte klubben, medlem-
merne og jer bedst muligt. 
 

Hvis I vil følge med i hvad der sker, vil jeg opfordre jer til at følge vo-
res facebook side, som hedder Herslev Rideklub. 
 

På bestyrelsens vegne 
Marlene Sørensen 
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 Hvem er Rene Hulten? 
 
Født den 13.april 1971, i Silkeborg. 
Har boet i Herslev i 15 år)  
Arbejde: I en gas virksomhed i Taulov, Linde, 
det tidligere Aga. 
 
De 10 NÆRGÅENDE: 
  
Det første jeg kan huske i livet er ……“ sne. 
Jeg syntes altid at der var sne, da jeg legede 
med mine søskende, og vi gik tur med min morfar i skoven. Vi var rig-
tig tit i skoven” 
  
Da jeg var lille……“havde jeg ikke rigtig nogen drøm om, hvad jeg ville 
være. Også senere da jeg var udlært i bolig og tekstil, viste jeg stadig-
væk ikke hvad jeg brændte for. Jeg ville bare være glad !” 
  
Jeg var allermest lykkelig dengang……..“jeg mødte min kone, og da vi 
fik vores 2 børn” 
  
Mit livs største vendepunkt var..... “da jeg mødte min kone. Det gav 
mig mening med livet at dele med en anden, og stifte min egen fami-
lie” 
  
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “slappe af, og mødes med 
familie og venner” 
   
Man ved, man har en rigtig ven når…..“vedkommen kommer uden at 
man har bedt om det, og synes at det er tid til en bytur! Alt fra biogra-
fen og spisning, til en hel nat i byen!”  
 
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at slappe af og ikke blive stresset. 
Jeg er god til at bevare overblikket i presset situationer” 
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“Det jeg sætter størst pris på, i Herslev, er……“den friske luft, de åbne 
marker , lyset og stilheden.”  
  
 
Når jeg bliver gammel vil jeg… “forhåbentlig have et par børnebørn at 
gå og pusle om” 
  
 
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “smil og være glad” 
  
Tak til  Rene.                                                                 
Karen Gallagher-Hansen. 
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Kom med på vores Facebook-gruppe 

Herslev Borgerforening har oprettet gruppen Herslevborger på Facebook. 
Vi er pt. 572 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 marken 
 
Som skrevet i sidste borgerblad er det ikke kun mønter og 
kugler, som jeg finder på marken. 
Tæt på vejene er der uhyggeligt mange øl og sodavandsdå-
ser. Fragtmenterne fra disse dåser når en rabatklipper har 
været forbi udløser knivskarpe fragtmenter,  som er utrolig 
farlig for diverse potedyr som hunde, ræve og grævling, når 
de færdes på marken. 
Hjemmeværnet og militæret efterlader mange patroner og 
hylster når de færdes langs marken og skovkanten. 
Disse ting giver et godt signal fra metaldetektoren, derfor 
bliver der gravet en del huller i marken. 
Forsættelse følger i næste borgerblad  
 
//Hans Christian 
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Herslev IF -   beretning for 2019/2020 
Det er begrænset hvor meget der er sket det seneste år ,- og 
så alligevel ikke. 
 
Den aktivitet der fylder klart mest er oldboys Bedstefar tur-
nering. 
Vi besluttede at Herslev kun stillede med 1 hold , i stedet for 
2, da der var store problemer med at få spillere nok til kamp 
– men fint fremmøde til træning 
Vi nåede desværre ikke at få et nyt hold ind, så turneringen 
blev gennemført med 9 mod normalt 10 hold. 
Bent Erik - der har gjort et stort job efter han har overtaget 
erhvervet fra Jonberth -har nu 2 nye hold der gerne vil del-
tage – så vi forventer at 2020 turneringen igen er på 10 hold 
– hvilket også er maksimalt når vi tager mørkets frembrud 
med 
I skrivende stund er det Strib der vil deltage som nyt hold i 
2020. 
Deltagende hold: Fredericia KFUM 1, Fredericia KFUM 2, 
Gauerslund, Vamdrup, Hedensted, Vinding, Hover, Trelde, 
Strib og Herslev IF 
 

Desuden arbejdes der lidt på en ny turnering, 65+ , som og-
så skal være om onsdagen men fra kl 16-18 – er stadigt nyt, 
så jeg har ikke noget endeligt. 
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Det var også i 2019 at Lars og Henry blev afløst – eller delvis 
afløst-  for at stå for  salg af  grilpølser og servere øl - onsdag 
efter onsdag .  
Opgaven blev uddelt til oldboysafdelingen – og her var det 
dejligt at se hvor mange der ville give et nap med. 
Der har været fint fremmøde til oldboystræning og ikke 
mindst til indendørs hvor vi har været optil 24 spillere pr. 
gang – dog lidt faldende nu pga. skade og rejser. 
Vi må konstatere at der er stor opbakning til træning i Elbo-
hallen som også blev krydret med fælleshygge, hvor vi bl.a. 
så Irland /Danmarks afgørende EM kval. 
 
I december var vi inde og se foredrag med Preben Elkjær i 
Kolding. Alle medlemmer pr. april 2019 deltog. Datoen april 
var fordi, det var der betalingen skulle ske. Der blev ydet til-
skud fra Herslev IF og Oldboyskassen. 
 
Bestyrelsen går også at fundere lidt over et lysanlæg – enten 
ved 11 mands banen eller mindre anlæg ved bandebanen – 
desværre er vi ikke kommet så langt som vi regnede med, 
herunder tilbud og accept fra udlejer m.m.m. 
Der er mulighed for tilskud fra Fredericia Kommune, tips-
midler hvis vi selv kommer med en pæn egenbetaling. 
 
Badminton kører stille og roligt med stabilt fremmøde der er 
for nærværende ca. 10-12 medlemmer 
Christian Thorbjørk er ved at se om der kan stables et 7 
mandshold i seniorer på benene – vi afventer resultat. Inte-
resserede kontakt Christian på mobil 27143185 
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Sommerfesten i 2019 blev en rigtig fin fest - for dem der 
mødte op.  
Desværre var opbakning ikke nær så stor som sidste år, men 
dem der var med til festen fik  - ja en fest. Der blevet spillet 
og danset til den store guldmedalje og der var god omsæt-
ning i baren. 
MEN… deltager antallet til spisning var langt mindre end for-
ventet. Det betød vi stod med et underskud på bespisning 
mod forventet et overskud.  
Derfor regner vi med i 2020 ,  at der skal der være tilmeldt 
til spisning 3-4 dage inden festen. Derfor kan dem der vil til-
melde sig på dagen risikere, at de ikke kan få en madbillet. 
Det er desværre nødvendigt for at kunne ligge et ordentligt 
budget og undgå det store madspild der var i 2019. 
 
Catharina Germansen har valgt at stoppe som klubhusan-
svarlig . 
Kæmpe stor tak til ”Katte” for hendes indsats i gennem 
mange år. 
Henry Johansen vil fremover overtage ansvaret for klubloka-
let. 
 
Det var alt for denne gang- håber på en fremragende som-
merfest den 19 og 20. juni 2020 med stor deltagelse 
 
Lars Thorbjørk 
Formand  Herslev IF 
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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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HJERTESTARTERE i HERSLEV!! 

 
 

Vi har 2 hjertestartere i Herslev.  
Den ene er på rideskolen: Gå op ad indgangen og ind ad døren til 
venstre lige før porten til ridehallen (sadelrummet). Der er skilte. 
 

Den anden er på skolen: Ved bommen tager man første dør på ven-
stre hånd. Her er også skilte. 
 

BEMÆRK: Der er åbent døgnet rundt begge steder. 
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Hvad giver man i gave til en der har ALT? 
 

 
 

Et unikt foredrag med Jørgen Skouboe Møller fra NAK & ÆD  
i Herslev Forsamlingshus – mandag d. 2.11.2020  

 
Slå til nu og vær sikker på at få billetter til en morsom og spændende 

aften sammen med en eller flere du har kær.  
Billetpris 200kr., inkl. Frikadeller m. kartoffelsalat  

 Øl/Vand, kaffe/the som tilkøb. 
 

Dørene åbner til spisning kl. 17.30 – foredraget begynder kl. 19.00 
 

Billetter kan købes ved: 
Rikke Buus 29 43 72 90 

Tina Davidsen 26 39 52 78 
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Sønderjysk Kaffebord 
Forsamlingshuset byder til kaffebord og hyggeligt samvær, for alle i 

Herslev og omegn. 
I forbindelsen med 100 året for genforeningen, må sønderjysk kaffe-

bord være på sin plads; 
Søndag d. 14.6.  kl. 14-17 

Vi begynder i kirken kl. 13 hvor dagens gudstjeneste vil tage udgangs-
punkt i genforeningen. 

 

Pris for kaffebord pr næse 50,- (betales på dagen, mobilepay eller 
kontant) 

Tilmelding på tlf. 42366584 eller 29437290 

 
Sønderjysk kaffebord består af mindst 21 slags kager (boller, kringle, 

roulader, skær kager, lagkager og småkager.) Hertil serveres kaffe/

the/saft. 

  
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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Sommerbanko  
 

Traditionen tro afholder vi i forsam-

lingshuset vores årlige sommerbanko 

med sponsorgaver. I år er det onsdag 

d. 17/6-2020. Dørene åbner som van-

ligt kl. 17:45 og spillet starter 18:30 – 

vi glæder os til at se jer til et par hyg-

gelige timer med banko 

Billede fra Per Valentin 
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Siden sidst fra Herslev Børnehus 

 

Foråret er ved at være på vej og børnene nyder, at vi kan 
være noget mere udenfor. 
Vores børnetal er stigende og vi har her i foråret budt vel-
kommen til 5 nye børn. Det er rigtig dejligt, at der igen er 
flere børn, der vælger Herslev børnehus. 
 

I år har vi fået bevilliget penge til at renovere vores lege-
plads for. Det glæder vi os til at komme i gang med, så vi kan 
få skabt et godt uderum for børnene. 
Ligeledes er vi ved, at rydde op indenfor og her har vi ligele-

des fået bevilliget nogle penge, så vi kan etablere nye og 

spændende læringsrum for vores børn. 
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Hvem er Karina Tromborg ? 
 

Født den 28. februar 1986, i Jelling. 
Har boet i 1 ½ år i Højrup. 
Arbejde : som pædagog, i Ungecentret i Hor-
sens Kommune. 
 

De 10 NÆRGÅENDE: 
 

Det første jeg kan huske i livet er ……“nok 
min lille søster, som er 1 ½ år yngre end mig. 
Vi har altid haft meget med hinanden at gøre ”  
  
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“pædagog eller lærer, noget 
med andre at gøre” 
  
 Jeg var allermest lykkelig dengang……..”jeg fik lov til at blive mor for 
1. gang, og da min kæreste Simon, valgt at komme hjem efter et års 
rejse igennem østen på motorcykel, og vi flyttede sammen” 
  
Mit livs største vendepunkt var..... “ at blive mor. Ikke fordi det var 
træls, men nu skulle man lære at sætte sine egne behov mere i bag-
grunden.” 
  
Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “bruge tid sammen med min 
familie, og lade op til en ny arbejdsuge” 
   
Man ved, man har en rigtig ven når…..“man kan være stille sammen, 
uden at det føles at tavsheden på nogen måde er pinligt”  
  
Jeg synes selv jeg er bedst til….. “at nyde omsorg for andre. Det er 
nok derfor at jeg er blevet pædagog” 
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“Det jeg sætter størst pris på, i Højrup, er……“ roen herude, og hvor 
venlige folk er. Alle vinker, når de passere en og det syntes jeg er rart” 
  
 

Når jeg bliver gammel vil jeg… “læne mig tilbage, nyde de ting jeg har 
opnået i mit liv, og forhåbentlig  være glad og tilfreds. 
  
 

Tak til  Karina.                                                                
Karen Gallagher-Hansen. 
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Herslev Sogns Borgerforening -  Årsberetning  
 

2019 har været et spændende år for foreningen, hvor bestyrel-
sen blev fuldtallig med 3 nye medlemmer. Derudover har vi 
afholdt adskillige arrangementer, og vi fortsætter naturligvis og-
så vores dialog med kommunens forskellige afdelinger for et 
bedre Herslev Sogn.  
  
Hvad har vi bedrevet det seneste år:  
 Indsamling af en masse skrald for at få ryddet godt op i 

området, og vi forsøger at gentage arrangementet d. 26 
april.  

 
 Vores første to ’Vi hjælper Herslev’-dage er afholdt 

(buspladsen rengjort, malet autoværn, ordnet skilte, 
ukrudt og planter m.v.). Vi oplevede en god opbakning fra 
vores naboer til begge, og derfor gentager vi arbejdsdagen 
igen i år. Ligesom sidste år forsøger vi med en halv dag og 
til efteråret et par timer.  

 
 Fugleskydning afholdt som det plejer.  
 
 Sankt Hans er overtaget, hvor Paw Patrol var på besøg. Vi 

oplevede en fin opbakning til arrangementet, også inden/
efter hvor mange var behjælpelige med alt det praktiske.   

 
 Vi har udvidet julepynten til at inkludere hele sognet, og 

håber at alle har nydt den i december.   
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  Vi har fået nogle nye byskilte. Selvom et par træer måtte 
lade livet, ser det altså virkelig godt ud, da de gamle var 
ved at ætse helt op. Vi vil se hvad vi kan gøre for at få tilfø-
jet lidt beplantning igen ved dem under ’Vi hjælper Hers-
lev’.  

 
 Som vanligt har vi udgivet 3 stk. Borgerbladet, og sætter 

stor pris på alle der bidrager til indholdet i disse. Både de 
lokale foreninger, annoncører og private der fra tid til an-
den skriver nogle spændende artikler.   

 
 Kommunens repræsentanter fra Vej og Park har været for-

bi. Lidt konklusioner herfra har været:  
 De har målt gennemsnitshastigheden i byen til at væ-

re 53 km/t.  
 Der er ingen planlagte tiltag til at øge sikkerheden i 

byen fra deres side. Så skal vi selv overveje at betale 
for evt. bump eller andet.  

 Vi har fået registreret vores ønske om bedre rabatter 
til vores indkørselsveje 

 Vi har fået en skraldespand ved buspladsen for at mi-
nimere skrald deromkring 

 
Hvad arbejder vi på for tiden i bestyrelsen:  
 Indledende planlægning af ’Vi hjælper Herslev’ og Sankt 

Hans  
 

 MinLandsbyApp i samarbejde med kommunen. Kommu-
nen finansierer initiativet for alle landsbyer, der ønsker at 
være med. I app’en vil det være muligt at lægge nyheder 
ud, for alle foreninger at lægge arrangementer og evt. be-
taling ind, vise gå/løbe ruter m.v.. Vi vil indgå i dialog med 
de øvrige foreninger om potentialet i denne platform.  
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 Vi undersøger om det er muligt, at få flere stisystemer her-
ude i samarbejde med kommunens Naturråd.  

 
 Vi er ved at udarbejde en lille folder med ’Velkommen til 

Herslev’ som skal gives sammen med velkomstblomster til 
nye naboer, og planen er også at den skal være tilgængelig 
online. 

 
 Forslag til hvad kommunens helhedsmidler 2020 kan bru-

ges på. Vi forventer at modtage en sum penge fra kommu-
nen som vi plejer, og vil i den forbindelse åbne op for ideer 
og prioritering fra hele byen. Mere om dette senere på Fa-
cebook.  

 
 
TAK til alle der er på den ene eller anden måde har bidraget til 
foreningen i det sidste år. Vi håber, at opbakningen fortsætter 
og at vi kan få endnu flere af vores naboer til vores kommende 
arrangementer.  
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Billeder fra Pia Møller 
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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 
Kim          Østergaard   27 47 46 08  kasserer 
Carsten   Hansen          40 71 92 33  kontakt oldboys 
Christian Thorbjørk      27 14 31 85  kontakt seniorer 
Bjarne     Vindeløv       27 79 68 89  kontakt sponsorer 
Henry Johansen                                 bestyrelsesmedlem    
……………………………… 
Henry Johansen                                 klubhusansvarlig  
 

Herslev Menighedsråd 
Formand:   Peter Lund,    75560063 21640690 

Kasserer og  

næstformand:  Asta Fink,    27388127  

Kontaktperson:  Mette B. Sørensen ,  22571488  

Sekretær:   Eva Lorey,    24844898 

Medlem:   Tina Davidsen,   26395178  

Tilflyttere til Herslev (siden sidste blad) 

I december måned flyttede Brian og Nadja ind på Øsdalvej 31. 
På Ryttervænget 3 flyttede familien  Munk ind. 
På Ryttervænget 6 kom der også nye tilflyttere. 
Så i 2019 kom der i alt 14 nye tilflyttere og vi håber alle er faldet godt til. 
 

I 2020 er Kasper Kristensen flyttet ind på Digevænget 20   

 

Ps. Husk gerne at give en Borgerforeningen besked hvis I får en ny nabo, 

genbo eller hører om nogen der er flyttet til sognet.  

 

 

http://www.hif-herslev.dk
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  APRIL  

13.04 kl. 10.00 
Børnegudstjeneste v. Sara     
Flokiou 

Anden påskedag 

26.04 
Kl. 

11.00—
13.00 

Skraldeindsamling 
Mødes på kirkens p-

plads 

  MAJ  

12.05 kl. 19.00 
Menighedsmøde (Årsberetning) 
og orienteringsmøde ang. menig-
hedsrådsvalg 2020) 

Konfirmandstuen 

17.05   
Udflugt til Herslev kirkes ven-
skabsmenighed i Flensborg 

(Program følger se-
nere på facebook og 
i tavlen ved forsam-
lingshuset) 

  JUNI  

14.06 kl. 14:00 Sønderjysk kaffebord 
Herslev Forsamlings-
hus 

17.06 kl. 17:45 Sommerbanko 
Herslev Forsamlings-
hus 

21.06 kl. 09.00 ‘Vi hjælper Herslev’ Herslev Skole 

  AUGUST  

16.08 kl. 10.00 
Konfirmationsgudstjeneste v. 
Sara Flokiou 

 

Huskeseddel til opslagstavlen  

Næste nr. af Borgerbladet udkommer i weekenden 5/9-6/9 2020  
Deadline for materiale: ons d. 26/8 2020 


