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Forårsbrev fra Herslev Bylaug 2015 

 
 

Indledning 

2015 er allerede godt i gang og det er tid til 

det årlige forårsbrev fra vores bylauget. Du 

kan i det følgende læse om kommende 

arrangementer i Herslev, planer om 

forskønnelse af vores by, giftfri have-

dyrkning, Herslevs hjemmeside og andet. 

Vi ser frem til en god sommer i vores by og 

håber at se mange af jer til arrange-

menterne i byen. 

 

 

Arrangementer 2015 

 

 Motionsdag den 23. maj kl. 10:00 

ved p-pladsen foran kirken. Vi vil 

prøve at skabe en ny tradition i 

Herslev med en årlig motionsdag. Vi 

starter op med to discipliner. Løb og 

gang så der er lidt for alle. 

Løbeturen bliver en frisk 5 km rute, 

mens gåturen bliver ca. 2 km.  Der 

vil være forfriskninger både før og 

efter at ruterne er gennemført. Alle  

 

 

kan være med uanset alder, kondital 

og udstyr. 

 

 Grundlovsmøde den 5. juni i 

præstegårdshaven – se opslag ved 

kirken og busskuret. 

 

 Sankt Hans den 23. juni på Herslev 

strand – hold øje med opslag på 

lygtepælene i byen. 

 

 Sommerfest den 29. august – 

invitation med detaljer vil blive 

omdelt. 

 

 Generalforsamling den 29. okto-

ber – indbydelse og dagsorden vil 

blive omdelt. 

 

 Juletræstænding den 29. novem-

ber – indbydelse vil blive omdelt. 
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Grundlovsmøde den 5. juni i præste-

gårdshaven 

Menighedsråd og Herslev bylaug vil i år 

genoptage en gammel tradition, og afholde 

grundlovsmøde i Herslev. Alle er vel-

kommen og vi håber selvfølgelig på godt 

vejr, men hvis det skulle ske, at det regner, 

flytter vi inden døre.  

Sted: Gl. Præstegårdshave  

Tid: kl. 14.00  

Taler: Lena Holm Jensen  

Underholdning: Bramsnæskoret og 

Twostep Linedanser  

Der kan købes kaffe, te, kage, øl og vand.  

 

 

Forskønnelse af p-pladsen på Her-

slev bygade 

Baggrund 

Fra flere sider i Herslev er der udtrykt 

ønske om udvikling/etablering af en 

bymidte/torv, som kan benyttes som 

samlings- og mødested for byens borgere 

og folk der gæster Herslev. Herslev bylaug 

bakker op om forslaget og arbejder derfor 

på et oplæg til en sådan samlingsplads. Til 

formålet anses p-pladsen ved kirken på 

Herslev bygade som et oplagt sted.  

Oplæg 

Pladsen bryder i sin nuværende form 

Herslev bys hyggelige udtryk, og lægger i 

en stor del af tiden næsten uanvendt hen. 

Vi håber derfor på at pladsen kan udvikles 

til en kombineret p-plads, samlingssted og 

udflugtssted, således at pladsen på en 

naturlig og pæn måde falder ind i 

landsbymiljøet. Husejerne på strækningen 

og i Herslev i det hele taget, gør meget ud af 

at holde huse og haver pæne, og i den 

sammenhæng skæmmer pladsen vældig 

meget. Med få tiltag kan pladsens 

skæmmende udtryk, udvikles til en 

bymidte/torv til fordel for både Herslevs 

borgere og gæster, der er kommet for at 

opleve landsbyen og dens omgivende 

natur. Det skal understreges, at der er 

fokus på at bevare det nødvendige antal 

parkeringspladser, således at dem der 

dagligt benytter pladsen, fortsat har 

mulighed for det. Ligeledes vil der blive 

taget højde for evt. brede trafikanter, der 

har behov for at passere gennem byen. 

 

Processen 

Den 20. april blev der på baggrund af et 

skriftligt oplæg fra bylauget afholdt møde 

med Lejre kommune, for at få afklaret 

hvilke muligheder og begrænsninger der er 

i forhold til anvendelsen af pladsen 

Kommunen var positive over for ideerne 

for pladsen, og det videre arbejder kommer 

derfor til at bestå i at finde finansiering til 

at føre planerne ud i livet. Bylauget vil 
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sammen med kommunen arbejdet på dette. 

Det skriftlige oplæg der lå til grund for 

mødet med kommunen er et arbejds-

dokument som løbende vil blive opdateret. 

Det kan findes på bylaugets hjemmeside 

(www.herslev.dk). 

Da det er vigtigt, at få alle gode ideer på 

bordet, inden der bliver truffet endelig 

beslutning om pladsens udformning, vil der 

i løbet af sommeren blive indkaldt til 

borgermøde. Her håber vi, at rigtig mange 

vil møde op og komme med input til 

planerne. Allerede nu er alle også 

velkommen til at skrive til 

helle_torp_c@hotmail.com eller kontakt-

formularen på hjemmesiden med ideer og 

input. 

 

Giftfri haver  

Danmarks Naturfredningsforening og 

Landsforeningen Praktisk Økologi står bag 

initiativet Giftfri Have. Formålet er at 

motivere haveejerne til at droppe giften i 

haven og dermed spare grundvand, natur 

og mennesker for påvirkning fra 30 tons 

sprøjtegift om året. Rigtig mange danske 

haveejere vil helst undgå at bruge gift i 

haven. Hvis du er en af dem, kan du 

tilmelde din have til kampagnen Giftfri 

Have på: www.giftfri-have.dk Når du 

tilmelder dig Giftfti Have, får du gratis en 

havebog og et månedligt nyhedsbrev med 

konkrete råd om, hvordan du passer og 

plejer din have uden gift og et mærke til 

postkassen, hvis du vil vise andre, at din 

have er giftfri. 

 

 

Nye ansigter i Herslev præstegård  

Siden slutningen af marts har vi boet i 

Herslev præstegård. Vi er begge opvokset 

på landet – Horne ved Faaborg og Vejlø ved 

Næstved – og er glade for at vende tilbage 

til livet på landet. Maren er sognets nye 

præst, og Frederik underviser og forsker i 

teologi på Københavns Universitet. De se-

neste tre år har vi boet i Vordingborg.  

Vores sønner hedder Johan og Samuel. Jo-

han er fire år og går på Vibestuen i Solsik-

ken i Gevninge. Han er en rask dreng, der 

elsker at lege ude, cykle og køre gokart. 

Samuel, der netop er fyldt et år, er i dagple-

je hos Majbrit på Dalager i Gevninge. Han 

træner ivrigt med gåvognen og elsker 

Dublo-dyr.  

Som familie sætter vi stor pris på have og 

natur. Frederik kører på racercykel, og Ma-

ren nyder at gå i køkkenhaven. Hele famili-

en elsker at bade, så vi glæder os til solfyld-

te somre på Herslev strand, gåture på Bog-

næs og cykelture med anhænger.  

I vores fælles studietid boede vi hver især 

på et af de gamle kollegier ved Rundetårn i 

København. Vi er vilde med gamle og skæ-

ve traditioner og det fælleskab, der følger 

med: fest, sang og ballade.  

http://www.giftfri-have.dk/
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Vi glæder os til at blive en del af livet i og 

omkring Herslev. Det er en fornøjelse at 

opleve, hvordan mange af jer bruger de 

grønne områder omkring kirken. Det lokale 

øl smager fortrinligt, og vi ser frem til at 

lære jer alle sammen at kende. 

Bedste hilsner 

 

Maren og Frederik 

Præstegården 

 

 
 

Møde om mobildækning og internet 

på Trudsholm Gods afholdt den 20. 

april 2015 

 

På mødet fortalte repræsentanter for 

Telenor og TDC om de forskellige 

muligheder for forbedring af forholdene. 

  

Mobildækning 

Det eneste der virkelig vil forbedre 

forholdene i Herslev er en lokal mobilmast. 

En sådan koster i størrelsesordene 

1.000.000 kr., og for at etablere en sådan 

vil et selskab tænke på om det nu er en 

investering, der kan svare sig. Reglerne i 

Danmark er sådan, at hvis et selskab har en 

mast i et område så har andre selskaber ret 

til at montere deres egne antenner på 

masten. Der bremser monopolisering, men 

reducerer sikkert også selskabernes lyst til 

at etablere en mast i Herslev. 

  

Telenor fortalte, at man arbejder med en 

helt anden løsning på problemet med den 

dårlige dækning. Man vil udnytte, at mange 

i deres hjem har et trådløst internet (WiFi), 

og man vil etablere et system, hvor mobilen 

automatisk skifter fra at kommunikere 

over mobilnettet til at kommunikere over 

internettet i tilfælde af dårlig dækning. En 

slags automatisk Skype eller Viber. 

  

Internet 

Regeringens strategi på internetområdet 

er, at alle inden 2020 skal have adgang til 

lynhurtigt internet. Det betyder mindst 100 

Mb/sek. download. Men planen er, at det 

skal ske på markedsbestemte vilkår (det er 

nudansk for det faktum, at staten ikke vil 

betale). Så hvor kommer det lynhurtige 

internet så fra? Denne høje hastighed kan 

med den teknik man råder over i øjeblikket 

kun opnås med fibernet, men ingen vil 

(godvilligt) bruge penge på at graver fiber 

med i Herslev. Den mest realistiske 

mulighed for forbedring er at TDC 

etablerer en mikrocentral i Herslev. Det er 

en lille central der er forsynet med en 

højhastigheds forbindelse til Gevninge 

central (fiber eller radio) og så udnytter de 

eksisterende kobberledninger. Herved kan 

alle med under 3-400 meters afstand til 

mikrocentralen får internet med en 

download hastighed på 30-40 Mb/sek. og 

en upload hastighed på 5-10 Mb/sek.. Det 

store spørgsmål er så: Vil TDC gøre det? 

Det vil de nok - ad åre. Og muligvis vil de 

fremme etableringen dersom et større 

antal brugere vil tegne sig for mindst 6 
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måneders TV-pakke af en vis størrelse. Det 

hele svæver lidt i vinden, men måske kan vi 

få TDC ud af busken ved at forhandle med 

dem. 

  

Herslevs hjemmeside  

Husk at Herslev har sin egen hjemmeside: 

www.herslev.dk 

På hjemmesiden kan du læse om nyt fra 

området og også om det gamle. Her er 

fortællinger om gamle dage f.eks. om 

skolen i Herslev og om Herslev Bylaugs 25 

års jubilæum, men også om hvad der sker i 

nærmeste fremtid. Du kan finde en 

kalender, hvor kommende arrangementer 

er omtalt, du kan læse om vandværket og 

om Nationalparken og meget mere. 

Har du engang læst forskelligt på 

hjemmesiden og synes det er uoverskueligt 

at finde ud af om der er kommet noget nyt, 

så er der også en 'Herslev log' hvor større 

ændringer annonceres. 

Så brug hjemmesiden og du er også 

velkommen til at komme med bidrag. 

 

Opfordring til alle 

Herslev Bylaug er hele Herslevs bylaug og 

alle opfordres til at komme med ideer og 

ønsker til hvad bylauget skal arbejde for. 

Alle er altid velkommen til at kontakte 

bestyrelsen direkte eller skrive i kontakt-

formularen på bylaugets hjemmeside eller 

facebookside med forslag og ideer. 

Ligeledes er alle velkommen til at give en 

hånd med ved diverse arrangementer. 

 

Tak for alle bidrag og til vores 

sponsorer 

Aktiviteter arrangeret af bylauget kan kun 

lade sig gøre fordi lauget modtager 

økonomisk støtte fra Herslevs borgere og 

lokale sponsorer. Bylauget vil gerne siger 

tusind tak for alle bidrag store som små. 

Indbetaling til bylauget er frivillig og alle 

bidrag er værdsat. Bidrag kan indbetales på 

det vedlagte girokort eller til Sydbank Reg. 

Nr. 7059 konto nr. 1144202.  

Med tak til vores sponsorer, vil vi opfordre 

til at støtte de lokale erhvervsdrivende. 

 

 

  

 

 

 

På vegne af bestyrelsen i Herslev Bylaug 


