
Foråret er i gang og Bylauget vil hermed præsentere lidt informationer relateret til Herslev.

For den kommende tid er der i Herslev 
planlagt følgende arrangementer:

Arbejdsdag ved vandværket, søndag d. 
8.maj kl. 10:00.
Der er forskellige ting der skal bringes i 
orden. Det gør vi i fællesskab hvorefter vi 
går ned på bryghuset og nyder en belønning 
for arbejdet. Husk, det er vores eget, fælles 
vandværk og bestyrelsen foretrækker at vi i 
fællesskab løser mindre problemer frem for 
at hæve prisen på vand.

Motionsdag, lørdag d. 28.maj kl. 10:00
Vi mødes ved p-pladsen ved 
busstoppestedet hvor man kan vælge 
mellem to former for motion: gang eller løb. 
Gåturen bliver på et par kilometer og 
løbeturen cirka 5 kilometer. Bagefter samles
vi på Bryghuset hvor bylauget byder på en 
forfriskning.

Grundlovsmøde,  grundlovsdag, søndag d. 
5. juni kl. 13
Arrangementet varetages af frivillige 
omkring kirken og i samarbejde med 
bylauget. Årets taler er Mette Touborg. Når 
tidspunktet nærmer sig kan man læse 
nærmere om programmet på nettet på 
adressen 
http://herslev.dk/data/Kalender_2016.html 
og på opslag på busstoppestedets læskur.

Sankt Hans aften på Herslev Strand, 
torsdag d. 23. juni.
Arrangementet er fælles med Herslev Strand
Sejlklub og når tidspunktet nærmer sig vil 
man kunne læses på nettet på Herslevs 
hjemmeside og på Sejlklubbens hjemmeside 
samt på opslag på busstoppestedets læskur.

Sommerfest, lørdag d. 27. august
Sommerfesten er en god mulighed for at få 
snakket med andre fra byen. Ikke bare under
festen men også både før og efter idet vi i 
fællesskab sætter teltet op en af dagene før 
festen og pakker det sammen dagen efter. 
Der bliver omdelt invitation med nærmere 
oplysning og invitationen kommer også på 
hjemmesiden.

Motionsdag, lørdag d. 24. september kl. 
10:00
En gentagelse af forårets motionsdag.

Opstillingsmøde til menighedsrådsvalget, 
tirsdag d. 13. september.
Herslevs deltagere i menighedsrådet har på 
grund af voldsomme uoverensstemmelser i 
det  fælles menighedsråd (for sognene i 
Kornerup, Gevninge og Herslev) opsagt 
samarbejdsaftalen og fra 1. søndag i advent 
skal Herslev sogn have sit eget 
menighedsråd.

http://herslev.dk/data/Kalender_2016.html


Generalforsamling, torsdag d. 27.oktober
Indbydelse med dagsorden vil blive omdelt.

Juletræstænding, 1.søndag i advent =  
27.november.
Vi mødes i Sognegården og hygger os med 
gløgg og æbleskiver og julemanden kommer 
og fortæller en historie for børnene. 
Efterfølgende går vi ned til juletræet og 
tænder lysene.
Indbydelse vil blive omdelt. 

Forbedret bredbånd.
Bylaugene i Katting og Herslev 
samarbejdede om at få TDC til at levere 
bedre bredbånd til vores landsbyer. Vi 
indsamlede i august 2015 underskrifter fra 
interesserede beboere og det lykkedes at 
samle så mange interesserede at TDC gik i 
gang. Sidst i januar var de tekniske 
installationer færdiggjort og man kunne 
aftale med TDC hvilke muligheder man 
ønskede. For Herslevs vedkommende 
afhænger den opnåelige hastighed af 
afstanden til den microcentral TDC har 
etableret lige vest for Herslev Bygade 18. 
Tæt på centralen kan man opnå en 
downloadhastighed på 40 Mb/sek; i den 
fjerne ende af byen for enden af Toftevej er 
den opnåelige hastighed knap 30 Mb/sek 
download og 5 Mb/sek upload.

P-pladsen ved kirken.
Lejre kommune har igennem puljen 
"Forskønnelse af Lejres lokalområder" 
bevilliget 100.000 kr til projektet på P-

pladsen ved kirken. Det betyder, at alle i 
løbet af 2016 kan se frem til etableringen af
en række lindetræer mellem pladsen og 
vejen, samt opsætning med bord/bænkesæt 
inden på p-pladsen. Den præcise tidsplan 
for, hvornår arbejdet skal udføres og træer 
mv er på plads, er ikke fastsat, men det 
bliver senest inden foråret 2017.

Hjemmesiden.
Der er faktisk tre hjemmesider for Herslev: 
Hovedsiden 'herslev.dk'  hvorfra der er 
henvisninger (links) til to andre sider 
'bylauget.herslev.dk' og 'vand.herslev.dk'. 
Hovedsiden indeholder informationer om 
generelle forhold med relation til landsbyen 
mens de to andre sider bringer informationer
der mere specifikt har med bylauget hhv. 
vandværket at gøre. F.eks. meddeler 
vandværket om aktuelle emner på adressen 
vand.herslev.dk.
Man kan også finde en kalender hvor 
tidspunkter for og beskrivelser af 
arrangementerne i Herslev er anført.

Vandforsyning.
Vandværket står over for nogle større 
investeringer. Læs herom på vandværkets 
hjemmeside, vand.herslev.dk, under punktet 
'Aktuelt'   'Udskiftning af målere'.→

Frivillig.
Alle bylaugets aktiviteter er baseret på 
frivillige. Bestyrelsen takker alle der har 
medvirket – herunder også økonomisk. 
Bidrag kan indbetales på vedlagte girokort 
eller til Sydbank reg. 7059 konto 1144202.

Med tak til vores sponsorer vil vi opfordre til at støtte de lokale erhvervsdrivende.
                                                    


