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Formandens klumme 

Kære naboer,  
Efter en veloverstået, om end en mere usædvanlig, sommer er vi til-

bage i arbejdstøjet i Borgerforeningen. VI har brugt sommeren på at 

søge og få godkendt en bevilling på 80.000 kr. fra kommunen til aktivi-

teter på Knudsens Plads. Det meste er nu bestilt  til pladsen, hvor vi i 

løbet af efteråret vil se en Pumptrack, et lokalt bygget shelter, mål 

m.v.. Vi håber, at mange vil få glæde af pladsen.  

Derudover fortsætter vi kontakten med kommunen, hvor vi bl.a. nu 

ser, at de udvider svinget ved forsamlingshuset for at øge sikkerhe-

den. VI inviterer som vanligt også til skraldeindsamling, så vi kan gøre 

noget godt både for byen og miljøet. Naturligvis afholder vi også en 

efterårsudgave af ’vi hjælper Herslev’, hvor vi håber, at I vil deltage for 

at gøre byen smuk til vinteren. Det plejer at være nogle gode timer, 

og man bliver altid lidt gladere efterfølgende, når man kører gennem 

byen og ser det færdige arbejde.   

Slutteligt vil jeg sige tak til Anika, der siden sidste blad er udnævnt til 

kasserer i foreningen. Anika har en masse gode ideer til det fortsatte 

arbejde i foreningen, og vi er super glade for hendes indsats og at hun 

var valgt at sige ja til posten.   

Pas på jer selv og hinanden  

Annemette 
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Præstens klumme 

Sorgen river i os med kærlighedens kræfter 
Når den her udgave af Borgerbladet udkommer, går vi efteråret i mø-
de. Med efterårets mørke måneder følger også allehelgensdag d. 1. 
nov. På allehelgensdag har vi tradition for at holde en eftermiddags-
gudstjeneste, hvor vi mindes de mennesker, vi har mistet; Navnene på 
dem, der er døde i sognet i løbet af det forgangne år, læses op og der 
er mulighed for, at man kan tænde et lys på døbefonten for dem, man 
savner.  
 
Vores sorg og vores minder om de døde kan være vidt forskellige. 
Nogle mærker sorgen meget intenst. Andre kan næsten ikke mærke 
noget. Nogle fik lov at sige et smukt farvel og nå til en slags accept af, 
at nu er det sådan, det er. Andre har oplevet at få deres kære rykket 
pludselig fra sig og har stadig svært ved at forstå, at personen virkelig 
er borte. Nogle har hjertet fuld af lyse og gode minder. Andre kæmper 
i sorgen for at forsone sig med alt det, der var svært i relationen til 
den, der nu er død. 
 
I år er det 9 år siden, min far begik selvmord og livet dermed på brat 
og uventet vis kastede mig ud i en stor sorg. Døden bringer noget 
evigt uigenkaldelige ind i vores liv. Den vender op og ned på livet, som 
vi kender det og det er som om, alting skal lande igen i en ny verden. 
For hvordan ser verden ud for mig uden det menneske, jeg elskede så 
højt?  
 
I tiden lige efter min fars død, fyldte sorgen og savnet det hele. Jeg 
havde indtil da haft en tro på, at Gud passede på mig og på dem, jeg 
holdt af, men min fars død kastede mig ud i en kamp. Siden den tid i 
mit liv, har historien om Jakob, der brydes med Gud, været min ynd-
lingshistorie fra Biblen. Jakob får til sidst Gud til at velsigne sig, men 
kampen ender ikke, før Gud har givet Jakob et slag på hoften, så han 
må halte derfra. Dét billede kan jeg nikke genkendende til. De fleste af 
os vil i løbet af livet opleve at skulle tage nogle kampe med Gud og 
måske gå derfra haltende. 
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. Efterhånden som tiden gik, fik minderne om det, min far og jeg hav-
de sammen og den kærlighed, der var mellem os, lov at fylde mere 
end sorgen. Når jeg tænker på min far nu, er det de gode minder, 
der fylder. Jeg savner ham stadig og når der sker noget i mit liv, jeg 
gerne ville have haft, han skulle opleve, blusser sorgen op. Sådan vil 
det fortsætte med at være, er jeg sikker på, for vi kommer aldrig 
over store sorger. Vi kommer ikke igennem dem eller videre uden 
dem. Vi lærer i stedet at leve med dem i vores bagage.  
 
Til allehelgensgudstjenesten d. 1. nov. kl. 16.00 er der plads og ro til 
at savne, sørge og mindes – og til at blive mindet om, at lyset er 
stærkere end mørket, livet er større end døden, og at kærligheden 
sejrer til sidst. 
 

Nu har du taget fra os, 
hvad du engang har givet. 
Nu favner døden den, der 
for os var selve livet. 
Og intet bliver mere 
helt, som det var, herefter, 
for sorgen river i os 
med kærlighedens kræfter. 
(tekst: Holger Lissner) 
//Sara Flokiou 

 

 

 

Valg til menighedsrådet i Herslev sogn 2020 
Tirsdag d. 15. sep. kl. 19.00 er der valgforsamling i konfirmandstuen, 
Herslev Bygade 8a. 
Her opstilles og præsenteres kandidaterne til menighedsrådet og 
der foretages valg ved skriftlig, hemmelig afstemning. Valgforsam-
lingen er åben for alle, der er interesserede i kirkens og menigheds-
rådets arbejde.  
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Herslev-Taulov voksenkor er aflyst 
Pga. coronasituationen og de restriktioner, som folkekirken fortsat 
er underlagt (i skrivende stund) har menighedsrådet vurderet, at 
Herslev-Taulov voksenkor desværre ikke kan mødes og synge i 
efteråret 2020, som det ellers har været tradition de sidste par år. 
Vi regner med, at koret kan vende tilbage i 2021. 
 
Årets konfirmander 
Konfirmeret fra Herslev kirke søndag d. 16. aug. 2020: 
Silja Blumensaat Billesbølle 
Oliver Lander Rasmussen 
Jacob Bruus Ørum 
Christopher Hjorth Jacobsen 
(Billedet fra konfirmationen kunne desværre ikke nå at komme med i dette 
nummer af Borgerbladet, men det kan ses i tavlen ved forsamlingshuset 
og på facebook). 
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  Gudstjenester i Herslev Kirke 

September    

06.09 kl. 9.00 Gudstjeneste v. Bente 
Hjul Johannessen 

  

13.09 kl. 10.00 Høstgudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

  

20.09 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou  

27.09 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Finn Røn-
now 

  

Oktober       

04.10 kl. 9.00 Gudstjeneste v. Bente  

11.10 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Sara   

18.10 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou   

25.10 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou  

November    

01.11 kl. 16.00 Allehelgensgudstjeneste 
v. Sara Flokiou 

  

08.11 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou   

15.11 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Finn Røn-
now 

 

22.11 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou   

29.11 kl. 10.00 Børnegudstjeneste v. 
Sara Flokiou 

Første søndag i advent 
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NB! Bemærk, at gudstjenesten juleaften er kl. 14.00! Da vi endnu ikke ved, 

hvilke coronarestriktioner, der er gældende til den tid, bedes I holde øje med 

facebook (Gruppen, der hedder ”Herslevborger”) og tavlen ved forsamlings-

huset ang. nærmere retningslinjer. Det er muligt, at julegudstjenesten er 

nødt til at være med tilmelding efter ”først-til-mølle”-princippet og i så fald 

vil det blive annonceret der.  

 

Kirketaxa kan bestilles på menighedsrådets regning til alle gudstje-

nester på tlf. 75 50 34 11. 

December    

06.12 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

  

13.12 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou   

20.12 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou  

24.12 Kl. 14.00 Julegudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

Juleaften 

25.12 kl. 10.00 Højmesse v. Sara Flokiou Første juledag 

26.12 kl. 09.00 Gudstjeneste v. Sara 
Flokiou 

  

27.12   Ingen gudstjeneste   
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Arrangementer i Herslev Kirke 

Alle arrangementer finder sted i konfirmandstuen, Herslev Bygade 8A (med 

mindre andet er angivet). Arrangementerne er gratis og alle er velkomne. 

 

September    

03.09 kl. 19.30 Sogneaften: Salah Zada: 
”Om flugten fra Syrien og 
mødet med Danmark”.  

  

15.09 kl. 19.00 Valgforsamling i forbin-
delse med menigheds-
rådsvalg 2020 

  

22.09 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde   

Oktober    

01.10 Kl. 19.30 Sogneaften: Jesper 
Birkler, fængselspræst: 
”Mennesker bag muren. 
Præstens udfordringer og 
erfaringer blandt fanger-
ne i et topsikret fængsel” 

  

27.10 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde   

November       

05.11 kl. 19.30 Sogneaften: Arndt Jessen 
Hansen, sognepræst og 
tidl. domprovst: Hannah 
Arendt – Liv og tænkning 

  

17.11 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde   

December       

10.12 kl. 19.30 Julekoncert med Steven 
Hart 

Sted: Herslev kirke 
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 Sogneaften, 03.09 kl. 19.30-21.30: 
Salah Zada: Om flugten fra Syrien og mødet med Danmark 
Forestil dig, at du får et opkald lige nu: Forlad dit land, dine venner og 
familie. Flygt. Tag af sted i  
en gummibåd med 35 fremmede og 
kryds fingre for, at du ikke drukner. 
Hvis du er heldig at nå dit mål, skal du 
starte forfra i et vildt fremmed land. 
Helt alene. Lyder det uoverskueligt? 
Sådan var livet for Salah Zada for lidt 
over fem år siden, da han som 22-årig 
flygtede alene fra Aleppo i Syrien. 
Væk fra sin mor, far og to brødre, 
som han ikke vidste, om han nogensinde fik at se igen. 
Han fortæller, hvordan det var at lande i en lille by udenfor Faaborg, 

om at få danske venner og om fremtidsdrømmene. 
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 Sogneaften, 01.10 kl. 19.30-21.30: 
Jesper Birkler: Mennesker bag ringmuren. Præstens udfordringer og 
erfaringer blandt fangerne i et topsikret fængsel.   
I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de indsatte 
fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring. At være præst i den-
ne sammenhæng rummer en række særlige ud-
fordringer og indebærer nødvendige teologiske 
overvejelser omkring skyld og straf, håb og læng-
sel. Hvordan påvirker det et menneske at skulle 
afsone i et sådant fængselsmiljø med en ofte 
lang dom for alvorlig kriminalitet? Hvordan kan 
man opretholde kontakt til familien udenfor og 
forberede sig på en dag at skulle ud i friheden?  
I foredraget fortæller Jesper Birkler om den ofte 
barske hverdag blandt rockere og bander, drabs-
mænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd 
og terrordømte - en hverdag, som er menings-
fuld og teologisk udfordrende! 
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har været sogne-
præst 1980-1998 i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads, 1998-2011 ved Vor 
Frue Kirke i Aarhus og 2011-2020 fængselspræst i Enner Mark Fængsel 
ved Horsens.  
 

Sogneaften, 05.11 kl. 19.30-21.30: 
Arndt Jessen Hansen: Hannah Arendt – liv og tænkning 
Liv og tænkning hænger i dén grad sammen 
hos den tysk-jødiske filosof Hannah Arendt 
(1906-1975). Hun studerer teologi og filosofi, 
forelsker sig som ganske ung i filosoffen og 
nazisten Martin Heidegger, men må flygte fra 
nazismens rædsler og bosætter sig i USA. Her 
overværede hun retssagen mod en af de stør-
ste nazi-forbrydere. Hendes liv var et drama 
fra først til sidst. I en nutidig verden, hvor ond-
skab driver sit spil, vinder hendes tanker igen 
aktualitet. 
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Julekoncert i kirken med Steven Hart, 10.12 kl. 19.30 
Steven Hart optrådt som sanger og solist gennem mange år, bl.a. som 

korsanger for Etta Cameron i 15 år. Steven er opvokset i Danmark og har 

underholdt yngre såvel som ældre gennem alle årene. Han er en meget 

karismatisk kunstner kendt for sin positive energi og sin store dybe stem-

me, som svinger fra opera og power-gospel til det helt stille. Han er en 

gospelfortolker ud over det sædvanlige og man kan også opleve ham 

med jazz og danske sange fortolket med hjerte og sjæl. Steven kan altid 

få publikum til at synge med og som entertainer er han en mester i ping-

pong dialog og anden elegant underholdning. Steven Harts trio har et 

stort julerepertoire med kendte gospelnumre, evergreens og dan-

ske fællessange lige fra ”Glade jul, dejlige jul” til ”Endelig jul” med Kim 

Larsen, 
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Siden sidst fra Menighedsrådet 

Lige som alle andre og alt andet er vores forår blevet påvirket af covid

-19. Vi fik ikke afholdt den planlagte sogneaften torsdag d. 2. april 

med sang og musik ved Eli Pagh og Julie Husballe Hansen, og der blev 

ikke afholdt konfirmation. En mærkelig tid med usikkerhed og uvished 

for fremtiden. 

Jeg synes, der skal lyde en stor tak til sognepræst Sara M. Flokiou, for-

di hun prøvede på at skabe opmærksomhed omkring kirken på en 

utraditionel måde. Når vi ikke kunne mødes der. Før påske var der ud-

deling af forårsblomster, så alle i sognet kunne plante forår og der-

med sprede glæde for de, der kom forbi. Ligeledes kunne vi også alle 

bestille hvedeknopper hos Sara, som kunne hentes ved kirken aftenen 

inden Store Bededag. Jeg mener også at vide, at de stakkels konfir-

mander, der fik udskudt konfirmationen (til d. 16 august) fik en lille 

hilsen på den dag, der skulle have været deres store dag. Sidst men 

ikke mindst var det også Sara, der tog initiativ til Bamse-jagten, som 

lød til at være et hit hos børnene. Nok også hos de forældre, der var 

ved at løbe tør for ideer til aktiviteter. Tak, Sara. 

Da der ikke er meget at berette, vil jeg gerne slå et slag for det kom-

mende Menighedsrådsvalg. Det får et andet forløb end vanligt. Æn-

dringen har ikke noget at gøre med covid-19, men noget der blev ved-

taget i januar. På den gamle måde foregik det hele én aften. Først ori-

enteringsmøde, så en kaffepause, hvorefter der var opstillingsmøde. 

Kom der ikke en anden liste efterfølgende, var der ikke behov for et 

decideret valg. Med den nye ordning er optakt og selve valget delt ud 

på 2 aftener. 

Første afdeling foregår torsdag d. 13. august. (Når dette blad kommer 

ud, er det længe ovre, men I får lige informationen alligevel). Denne 
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aften vil der blive afholdt det, der førhen hed ”Menighedsrådets års-

beretning”, men som nu hedder ”Menighedsmøde”. Formanden be-

retter om årets forløb, regnskab og budgetter nævnes og der fortælles 

lidt om arbejdet i rådet og kirken. Derefter vil der være snak om me-

nighedsrådets arbejde, evt. diskussion og så præsentation af de 5 per-

soner, der stiller op. Her kan man høre om de forskellige poster, der 

skal beklædes i et menighedsråd. Fire ud af de 5 siddende menigheds-

rådsmedlemmer genopstiller, og der er allerede én person, der har 

sagt ja til at opstille, som den 5. 

Vi vil gerne sige stort tak til Eva Lorey, der har været med i menig-

hedsrådet i 8 år. Først 2 år som suppleant og dernæst som medlem. 

Eva har været sekretær, hvilket vil sige, at det er hende, der tager re-

ferat, sender dagsorden ud og har styr på kalenderen. Samt alt det 

andet, som arbejdet i menighedsrådet også byder på. 

Anden afdeling, selve valget, som kaldes Valgforsamlingen, er tirsdag 

d. 15. sep., og det er for alle menighedsråd i DK. Her vil alle, der stiller 

op præsentere sig (igen), og efterfølgende afholdes der   skriftlig, 

hemmelig afstemning. Det sidste er nyt. Der skal også holdes skriftlig, 

hemmelig afstemning til valget af de 5 suppleanter.   Til nogle få mø-

der hvert år, er det vigtigt, at rådet er fuldtalligt, og skulle et af med-

lemmerne være forhindret, vil en suppleant blive spurgt om deltagel-

se. Det er hovedsageligt, når regnskaber/budgetter skal godkendes og 

rådet konstitueres.  Til orientering konstitueres rådet ved første møde 

i november, så det er klar til kirkeårets begyndelse 1. dec. 

Vi håber på, at det meste af det, vi har planlagt til efteråret kan gen-

nemføres, men kun tiden vil vise det. 

//Mette Sørensen 
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Nyt fra Herslev Rideklub 
 

I sidste udgave af Borgerbladet, fortalte jeg 
om vores situation på daværende tids-
punkt, vi havde lukket ned for alt og alle, 
og der kom kun folk på rideskolen som 
havde et egentligt formål der. Vi frygtede det værste og håbede på det 
bedste. 
 
Det var svært at se hvordan vi egentlig skulle overleve, hvis der ikke 
snart skete lidt positivt i forhold til Covid19. 
Tiden gik og vi appellerede til vores medlemmer om forsat at betale 
deres regninger for undervisning på rideskolen, selvom de ikke havde 
modtaget noget i 1,5 måned. Og heldigvis for os, så valgte langt de fle-
ste at forsætte med at betale for ridning, det var en kæmpe hjælp, og 
jeg er ikke sikker på vi havde været her i dag, hvis vi ikke havde fået 
den hjælp, så 1000 tak alle sammen!! 
 

Lige inden sommerferien startede vi stille og roligt op igen, dog med en 
masse restriktioner, om at holde afstand, bruge handsker, spritte af og 
ikke for mange på rideskolen på en gang. Alle har været rigtig gode til 
at overholde reglerne, og alle tager hensyn og passer på hinanden, bliv 
endelig ved med det!! 
 

I sommerferien sendte vi hestene på en velfortjent ferie, selvom de 
havde haft en halv ferie i foråret. Denne sommer har vi været så heldi-
ge, at vi har fået råderet over foldene henne ved Herslevgård. Det har 
været super nemt og fragte hestene frem og tilbage, og dejligt nemt at 
holde øje med dem i løbet af sommeren. Vi er så glade for at det kun-
ne lade sig gøre og håber det kan forsætte til næste år. 1000 tak til 
Kring Agro 
 

Nu er vi på den anden side af sommerferien og alt er ved at være nor-
malt igen. Forsamlingsforbuddet er af ubetydelig størrelse for os og vi 
har åbnet op for helt alm undervisning igen, hvor både vores hjælpere 
kan deltage og forældrene kan blive og se deres børn ride igen.  
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Vi har haft en stor tilgang af nye medlemmer her efter ferien, og hvor er 
det bare skønt. Alle vores hold er booket ud, vi har en lille venteliste, vi 
har oprettet nye hold og vi er på udkig efter nye ponyer og heste. 
Vi er begyndt at kunne holde arrangementer igen, og det har været læn-
ge ventet for alle vores medlemmer. Vi har allerede holdt en mini 
telttur, som havde stor opbakning fra alle vores søde børn. Så har vi D 
stævne lige om hjørnet, i september har vi ministævne, og i oktober har 
vi Halloween stævne, med uhyggelig udklædning. Og som altid har vi 
juletræsfest i december. 
Alle er naturligvis mere end velkomne til at kigge forbi, vi har kaffe på 
kanden og til december står den på gløgg og æbleskiver. 
 

Vi håber og forventer, at alle forsat vil respektere de tiltag vi laver i be-
kæmpelsen af Corona. Det er vigtigt at vi alle forsat følger myndigheder-
nes anbefalinger, sørger for at holde afstand, spritte af, bruge handsker 
osv.  
Alt dette bliver lavet for at beskytte klubben, medlemmerne og jer bedst 
muligt. 
 

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

På bestyrelsens vegne 
Marlene Sørensen 
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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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Vi hjælper Herslev 
 
D. 21/6 var der 13 friske naboer, sto-
re som små, som var med til at gøre 
Herslev pæn. Vi havde nogle hyggeli-
ge timer med vores naboer, og nyder 
at se på resultatet hver gang vi kom-
mer forbi. Vi gentager successen 
igen til oktober.  
 
Tak til alle der stillede op! 
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 Skraldeindsamling 
 

Lørdag d 19/9 er der indsamling 
af skrald i Herslev sorg. Vi mødes 
på p-pladsen ved kirken kl. 11 og 
er færdig ca. Kl 13. 
 
Børn kan sagtens være med på 
en god gåtur, og så kan man 
snakke om alt det forkerte skrald 
i naturen.  
 
Håber vi ses!  



24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er desværre ikke så meget at berette fra Idrætsforenin-
gen for denne gang, men de vender stærkt tilbage i næste 

udgave.  
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Endnu et dejligt billede fra ’Vi hjælper Herslev’ før sommeren. 
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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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FÅ BILLETTER TILBAGE  
Skal du med til NAK & ÆD i Herslev skal du skynde dig! 

 

 
 

Et unikt foredrag med Jørgen Skouboe Møller fra NAK & ÆD i Hers-
lev 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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Banko i forsamlingshuset 
 

Efter en noget brat afslutning på vinter banko – grundet corona, er vi så 
klar til at starte efteråret op onsdag d.7. oktober. 
 

Vi skal alle hjælpe hin-
anden med at passe 
på, og ikke mindst 
henstille til, at man 
ikke møder op, hvis 
man har det mindste tegn på sygdom. Af hensyn til smittesporing vil vi 
be´ alle om at udfylde en seddel med navn og kontaktoplysning. 
 

Men ellers er vi SÅ klar til at åbne døren kl. 17:30 og starte spillet kl. 
18:45. 
 

Trods corona bliver vi nød til at håndhæve kontantbetaling, men vi har 
naturligvis håndsprit til rådighed. 
 

Mød op til et par hyggelige timer i forsamlingshuset hver onsdag. Vi ses. 

  
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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Jule- og husflidsmarked lørdag d. 21/11-2020 
  

Juletiden nærmer sig, og som foregående år slår 
Herslev Forsamlingshus dørene op til en dag fyldt 
med julehygge. Ta’ familien i hånden og kom op og 
gør en god julehandel. 
 Hvad end det er et kalenderlys, en juledekoration, 
værtindegave eller de sidste kalendergaver du 
mangler, så finder du det her! Dørene er åbne fra kl. 
10-15 og fra kl. 11:30 er det muligt at købe lidt godt 
til ganen i form af en juleplatte samt drikkelse.  

 
Er du en af dem der har brugt corona nedlukningen eller hele efteråret 
på kreative sysler kan du leje en salgsstand til hhv. 50kr eller 100kr.   
 

”En eventyrlig juleaften” er temaet for dette års borddækningskonkur-

rence, så har lyst og mod på det, er der mulighed for at tilmelde sig kon-

kurrencen og dyste mod andre pynteglade Herslevborgere om, hvem der 

kan dække det flotteste og mest eventyrlige julebord.  
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Der er stadig mange gode bøger at hente på skolen, og der er åbent 

alle hverdage fra 9-16.  
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Nyt fra Herslev Børnehus 
 

Vi er kommet godt i gang igen efter sommerferie. Vi har været i Spiren, i 
Taulov i hele sommerferien.  
Der er stadig mange retningslinjer, der skal overholdes i forhold til Coro-
na. Men jeg syntes, at vi løser det på en god måde, for både børn, foræl-
dre og personale. 
 
Vi har fået malet børnehaven her i ferien og vi skal nu til, at kikke på vo-

res indretning af alle vores rum. Det bliver spændende og det glæder vi 

os til. Vi har fået lidt penge, så vi også kan købe lidt nyt inventar. Vi har 

ligeledes fået renoveret legepladsen og i den forbindelse investeret i et 

nyt legehus.   
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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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Hvem er Tine Kristine Andersen? 
 

Født den 22. marts 1985 i Helsinge, Nordsjælland. 
 
Har boet i Kongsted i 1 ½ år. Flyttede til Fredericia,  
da jeg var 19 år gammel. 
 
Arbejder som speciallærer for S.T.U. (særlig tilrette-
lagt ungdomsuddannelse) i Fredericia. STU Frederi-
cia startede op for 10 år siden med tre elever, og 
Tine var med fra starten. I dag er der ca. 50 elever 
og 17 ansat. 
 

De 10 NÆRGÅENDE: 
 

Det første jeg kan huske i livet er ……“ at gå rundt i baghaven, kun iklædt 
en flyvedragt. Jeg sprang tit i flyverdragten om morgenen, inden resten af 
familien stod op, til tider uden en trævl under. 
 Jeg var altid meget udenfor ligesom i dag, hvor jeg elsker at være uden-
dørs” 
  
Da jeg var lille, ville jeg gerne være…..“glaspuster. Jeg har altid været 
fascineret af glaskunst.” 
  
  
Jeg var lykkelig dengang……..“Åh der er mange ting! Selvfølgelig da jeg fik 
min datter Ronja. Jeg er lykkelig over at være blevet mor, men har også 
været lykkelig inden.  
Mine rejseoplevelser, især med vandring i Skotland og ridetur på Island 
har været helt særlige. Også mine mange oplevelser med hestene, hvor 
man på én og samme tid er helt fri og samtidigt føler samhørigheden 
med hesten midt i skøn natur.  
Jeg var også ovenover lykkeligt, da Jens, min mand, tog min hånd for før-
ste gang! Der bankede mit hjerte som aldrig før."  
  
Mit livs største vendepunkt var....“ Da jeg mødte Jens, og vi bare gik i 
hak, og siden har opfyldt hinandens ønsker og drømme.” 
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Når jeg har weekend, vil jeg allerhelst….. “ være ude i naturen og på 
langtur med min hest” 
 

Man ved, man har en rigtig ven når…..“alt er det samme, når man mødes 
selv efter lang tid” 
  
Jeg synes selv, jeg er bedst til….. “at vende modgang/svære situationer 
til udfordringer” 
   
“Det jeg sætter størst pris på, i Kongsted, er……“ omgivelserne og natu-
ren og det lille samfund, hvor vi har søde og gode naboer.” 
  
Når jeg bliver gammel, vil jeg… “gøre det samme som nu, bare ikke gå på 
arbejde. Og så vil jeg lære at puste glas” 
  
Det sidste jeg vil gøre her i livet er… “ride mig en morgentur” 
  
Tak til  Tine.      
                                                           
Karen Gallagher-Hansen. 
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 Velkommen til Herslev! 
 

 

 

 

 

 

 

 

En sætning vi gerne siger til nye tilflyttere og gæster, der kommer til by-
en, men hvad er det egentligt, du ser, når du sådan kører forbi byskiltet 
og ind i Herslev? For beboere i Herslev er kirken et velkendt syn, de 
flotte stynede træer på kirkegården og det velbevarede kirkegårdsdige. 
Men der er noget til stede i meget stor stil, som det alligevel er de færre-
ste, der lægger mærke til. 
 
Vi kender dem egentligt godt. Eller dvs. de fleste kan godt huske, at de 
har set de der grå, grønne og gule pletter på sten og på træer, men ikke 
så mange er klar over, hvad det egentligt er og at det faktisk er en leven-
de organisme. Det er alle sammen laver og i Danmark har vi over 1000 
forskellige arter af lav.  

 
Faktisk er laverne aldrig bare én art eller ét levende 
væsen. Lav består nemlig af en svamp, der lever i 
meget tæt samspil med en alge. Egentligt er det 
svampen, der holder algen som en form for husdyr, 
men algen får til gengæld svampens beskyttelse og 
mulighed for at leve mere udbredt end den ellers 
ville have kunnet og derfor har begge gavn af sam-
arbejdet. Et sådan samspil, hvor begge organismer 
får gavn af samarbejdet, kaldes en symbiose. 
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 Alger kan ligesom planterne lave fotosyntese. En 
proces hvorved der dannes sukkerstoffer ved hjælp 
af sollys, CO2 og vand. Det er derfor algen er til gavn 
for svampen. Svampen lever af de sukkerstoffer, som 
dens husdyr producerer. Det er derfor laverne kan 
leve stort set alle steder, hvor man slet ikke tænker, 
der er noget at leve af som f.eks. på sten og fliser og 
på husmuren. 
 

Laver er også overordentligt hårdføre. De kan sagtens tåle at tørre ud og 
de kan uden problemer overleve frost og kulde. De går blot i dvale og 
venter på bedre tider, hvorefter de 
fortsætter deres tilværelse som om 
intet var hændt. 
 
Nogle laver udvikler små fine frugtlege-
mer og svampen spreder derved sine 
sporer ligesom alle andre svampe, men 
deres overlevelse afhænger af, om spo-
ren møder en alge, der hvor den lan-
der. Laver kan dog også formere sig på en mere træfsikker måde, nemlig 
ved at små stykker indeholdende både svampen og algen knækker af og 
spredes med vind og vejr, således kan det lille stykke lav hæfte sig fast og 
møjsommeligt vokse videre på et nyt sted. 
 
Billederne er alle af laver fundet rundt i 

Herslev. Er der mon nogen du kan kende? 



40 

 

Besøg fra Ågårdefterskole 
 
I juni måned havde vi besøg fra Ågårdefterskole. Grundet Coro-
na var de splittet op i faste hold for dagen, hvor de cyklede her-
ud til en dejlig dag med bl.a. rundbold og fodbold. Der var også 
arrangeret en isbod og aftensmad over bål. Alt i alt en rigtig hyg-
gelig dag for os alle.  
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Vil du hjælpe med Borgerbladet? 

 

Har du lyst til at hjælpe med at skrive en artikel, et indlæg 

eller overtage de 10 nærgående, så vil vi meget gerne høre 

fra dig.  

 

Vi står desværre i den situation, at flere af vores gode bi-

dragsydere det seneste års tid har måtte trække sig. Senest 

er det Karen, der efter mange gode indlæg med de 10 nær-

gående, nu skal til at flytte og derfor er klar til at overlade 

pennen til en anden.  

 

For at vi fortsat kan udgive et borgerblad, søger vi derfor din 

hjælp. Så har du et spændende emne du kan bidrage med, 

lyst til at overtage de 10 nærgående eller en hel ny idé til 

bladet, så kontakt Borgerforeningen på: bestyrel-

sen@herslvborger.dk 

 

Tak for dig, Karen—vi har nydt alle dine indlæg!  
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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) 

 

Indenfor det sidste stykke tid er der solgt tre huse i byen, og Allan 

Petti Frandsen er flyttet ind i Herslev Bygade 26 

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

03.09 Kl. 19.30 
Sogneaften: Salah Zada: ”Om 
flugten fra Syrien og mødet med 
Danmark”.  

Herslev Bygade 8 

15.09 Kl. 19.00 Valgforsamling i forbindelse med  Herslev Bygade 8 

19.09 Kl. 11-13 Skraldeindsamling i Herslev Parkeringsplads v. 

19. - 20.09 Kl. 10.00 Ministævne Rideskolen 

  OKTOBER  

01.10 Kl. 19.30 

Sogneaften: Jesper Birkler, fæng-
selspræst: ”Mennesker bag mu-
ren. Præstens udfordringer og 
erfaringer blandt fangerne i et 
topsikret fængsel” 

Herslev Bygade 8 

03.10 Kl. 10-12 
Vi hjælper Herslev: Vi gør klar til 
vinteren 

Knudsens Plads 

07.10 Kl. 17:30 Banko sæsonstart 
Herslev Forsamlings-
hus 

21.10 Kl. 17.00 Intro til Pumptrack  Knudsens Plads 

31.10 - 1.11 Kl. 10.00 Halloween stævne Rideskolen 

  NOVEMBER  

02.11 Kl 17:30 
Foredrag med Jørgen Skouboe 
Møller fra NAK & ÆD 

Herslev Forsamlings-
hus 

05.11 Kl. 19.30 
Sogneaften: Arndt Jessen Han-
sen, sognepræst og tidl. dom-
provst: Hannah Arendt – Liv og 

Herslev Bygade 8 

21.11 Kl. 10-15 Jule- og husflidsmarked 
Herslev Forsamlings-

hus 

  DECEMBER  

10.12 Kl. 19.30 Julekoncert med Steven Hart Herslev kirke 

13.12 Kl. 13.00 Juletræsfest Rideskolen 

Huskeseddel til opslagstavlen  

Næste nr. af Borgerbladet udkommer i weekenden 5/12-6/12 2020  
Deadline for materiale: ons d. 25/11 2020 


