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Leder
Spalterne her forfattes af skiftende skribenter. Denne 
udgaves leder er skrevet af Jakob Houg Jakobsen.

Jeg vover pelsen og antager, at du nu sid-
der med det helt nye Herskindsigt - og 
endda den første udgave i farver. Det er 

i hvert fald intentionen, mens jeg skriver 
dette. Men i sagens natur kan jeg  ikke helt 
vide, hvordan det ender herfra.

Det eneste, jeg kan sige med sikkerhed, er, 
at vi virkelig har gjort os umage for at gøre 
dit lokale blad så lækkert som overhovedet 
muligt. På den nyligt dannede redaktion 
har vi holdt møder og sat alle arbejdsgange 
i system, så vi nu har det fulde overblik over  
de opgaver, der følger med at udgive Her-
skindsigt. Det bilder vi os i det mindste ind.

Når opgaverne er fordelt på flere hænder, 
og alle således løfter en smule hver, bliv-
er det en del mere overskueligt for alle at 
være en del af holdet. Derudover ender vi 
forhåbentlig med et bedre resultat, når flere 
øjne og flere holdninger sammen danner 
dit blad.

Men her stopper vi ikke. Der er flere ele-
menter, som vil ændre sig i Herskindsigt det 
kommende år. Nogle ting er vi enige om på 
redaktionen, mens andre er til diskussion.

Derfor vil vi gerne have din mening som 
læser. Og lad os begynde med følgende helt 
konkrete element - nemlig kalenderen på 
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“Men her stopper vi ikke. Der er flere 
elementer, som vil ændre sig i 

Herskindsigt det kommende år”
Jakob Houg Jakobsen

midtersiderne. Meningen er, at du kan ori-
entere dig om aktiviteter i vores område, og 
at du kan pille siderne ud og hænge dem op, 
for eksempel på køleskabet.

Gør du det?
Vi på redaktionen ser Herskindsigt som 

en service for borgerne og foreningerne i 
vores område. Derfor stiller vi spørgsmålet 
til dig. Vores service skal nemlig ikke for-
ringes, men hvis ingen gør brug af kalen-
deren, er der ingen grund til at betale for at 
få trykt de fire sider. 

Bagest i bladet finder du en kupon, hvor 
du kan udfylde dine kommentarer for eller 

imod kalenderen - eller komme med forslag 
til forbedringer af Herskindsigt generelt.

Den samme mulighed for at give din 
mening til kende får du på vores Facebook-
side, så hvis du endnu ikke følger os der, har 
du nu en god lejlighed til at sætte i gang. 
Ved samme lejlighed kan du jo tjekke, om 
din nabo følger os. Gør lidt reklame, for vi 
bliver det nye Ritzau.

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at 
sige tak til vores mange trofaste sponsorer, 
som gør det muligt at udgive Herskindsigt. 
Jeg har det rigtig godt med, at I nu også kan 
få jeres annoncer trykt i farver.
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Landsbyrådet
af Jesper Laursen
herskindskivholme@gmail.dk 
tlf. 6075 9246

Landsbyrådets virke har sit afsæt i borgernes 
værdier. Så hvad enten du er optaget af vindmøller, 
motorveje, fest, natur eller andet, så hører vi altid 
meget gerne fra dig. Læs mere om os på www.her-
skindsigt.dk, hvor du også finder referater.

Trafiknyt
Vi har en god løbende dialog med Vej og Trafik i 
Skanderborg Kommune omkring de trafikale ud-
fordringer i området, og det er i øvrigt Landsby-
rådets oplevelse, at vi møder stor lydhørhed og 
interesse for vores synspunkter. Så skriv eller ring 
til os med jeres ønsker til trafikken. 

Sognets (eneste) trafiklys giver anledning 
til forskellige overvejelser, og vi har indsendt 
de mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger, vi 
har fået fra borgerne via samtaler, Facebook og 
hjemmesiden. 

Det står klart, at grønt lys er ikke en rød løber, 
og Vej og Trafik anbefaler, at alle taler med deres 
børn om, at de skal orientere sig, selv om der er 
grønt for fodgængerne - det er nemlig ikke alle 

bilister, der respekterer det røde lys! På www.her-
skindsigt.dk kan du løbende følge med. 

Herskindsigt
Vores kære foreningsblad folder sig efterhånden 
ud over 4 platforme: Det trykte blad, Facebook, 
herskindsigt.dk og infoskærmene i Brugsen. 

Herskindsigt hører under Landsbyrådet, som er 
repræsenteret i redaktionen, der varetager driften. 

Har du lyst til at bidrage med billeder, tekst eller 
andet på én eller flere af platformene, er du meget 
velkommen til at kontakte os på herskindsigt@
gmail.com.

Vælgermøde
Forud for kommunalvalget 21. november 2017 
ruller Herskindsigts redaktion den røde løber ud 
for politikere og borgere, når vi holder vælger-
møde. En aften med politisk omdrejningspunkt i 
lokale ønsker og interesser. Vi har forespurgt hos 
Skanderborg Kommune i forhold til mulig dato og 
afventer svar.

Træallé
Landsbyrådet er medansøger sammen med Sjelle 
Bylaug om etablering af en træallé langs cykelstien 
mellem Herskind og Sjelle. Alléen skal blandt an-
det give læ til cyklisterne og mere dyreliv.

Landsbyrådet består af 
Mette Rask Bøgh, Jesper 
Laursen og Per Clauson- 
Kaas. Her ses de på en 
selfie fra seneste møde.
Foto: Mette Rask Bøgh

http://herskind-skivholme.dk
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Landsbydag – 10 års jubilæum
af Inge Lorenzen, ansv. arr. af Landsbydag
inge.lorenzen@randers.dk

Der har netop været indkaldt til evaluering af dette 
års Landsbydag, og der er enighed om, at det var 
en rigtig god dag. 

Dilettanterne fik rigtig mange roser med på ve-
jen for deres indsats som velkomstkomite og for 
deres rolle som konferencier, men også de andre 
indslag og de flotte boder blev rost.

I år havde vi planlagt, at der også skulle være et 
arrangement i kultursalen, for at se om det kunne 
appellere til andre grupper end de, der normalt 
kommer til Landsbydag. Thomas Frøkjær fortalte 
historier fra barndommen, og Anne-Marie Elbech 
akkompagnerede til sang fra Højskolesangbogen. 
De, der valgte at gå i Kultursalen, havde en rigtig 
fin oplevelse, men nogle har også været kede af, at 
man ikke både kunne være i hallen og kultursalen. 
En kritik, vi tager til efterretning og vil arbejde vi-
dere med.

Tak for hjælpen
Vi skylder også en tak til Klubben, der på 10. år 
stillede op med diskotek for skolens elever. Der er 
ingen tvivl om, at landsbydagen - og ikke mindst 
diskoteket - er noget, børnene glæder sig rigtig 
meget til. 

Folkekøkkenet havde fået nye kræfter i køk-
kenet, men blev heldigvis assisteret af et erfarent 
hold af veteraner. Der er ingen tvivl om, at menuen 
og indsatsen er godkendt. På evalueringsmødet 
talte vi om, at man måske med fordel kan levere 
den samme menu igen, og derved lette planlæg-
ningen  for køkkenholdet.

Planlægningen er i gang
Det var 10. gang, der blev holdt Landsbydag, og 
det er naturligt at stille spørgsmålet: skal Lands-
bydagen fortsætte - og hvordan skal den forsætte?

Der er flere, der har givet udtryk for, at det vil 
være godt at forene kræfterne, så sommerfest, 
skolefest og Landsbydag på en måde bliver slået 
sammen. Landsbyrådet har tidligere undersøgt, 
om det kan lade sig gøre, men det har der indtil 
videre ikke været stemning for. Vi vil naturligvis 
tage det op igen, men foreløbig har vi planlagt, 
at næste års Landsbydag kommer til at foregå 16. 
marts 2018.

Der er nye kræfter, der har meldt sig på banen i 
forhold til planlægning, og vi vil næste år gøre en 
stor indsats for at få fordelt arbejdet på endnu flere 
hænder. Planlægningsgruppen holder som regel 
fire-fem møder fra klokken 16.30 til 18.00, og alle 
er velkomne. Første møde er 12. oktober klokken 
16.30 i personalerummet på Herskindskolen.

Landsbydagens arran-
gører havde hyret dilet-
tanterne til at stå for 
den omfattende opgave 
som konferencier.
Foto: Karen Engell 
Dalsgaard
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Vindmøller
af Hans Gravsholt
Tlf. 8695 4155, hagra@fiberpost.dk

Der er ikke sket meget de seneste måneder. I Stift-
stidende blev der d.4.april oplyst, at Aarhus Kom-
mune først efter sommerferien tager stilling til, om 
og i givet fald hvor Aarhus skal have vindmøller.

27.april blev der holdt et borgermøde i Framlev 
Sognehus på initiativ af Harlev Fællesråd. Der var 
over 200 deltagere og 8 kommunalpolitikere var i 
panelet. Det var forventet, at der her ville komme 
en orientering og efterfølgende debat om vin-
dmøller, men der var ikke meget om det. Annie 
Mygind, Hørslev spurgte, om der snart kom en af-
gørelse og hvilken. Der kom flere beroligende svar, 
og Hans Skov, Venstre sagde direkte, at der ikke 
kom vindmøller i Aarhus Kommune, hvis Venstre 
skulle afgøre det.

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller 
(LNtK) har holdt generalforsamling 12.marts, og 
her havde blandt andet forfatter Peter Skeel Hjorth 

et oplæg, hvor han præsenterede sin nye bog En 
skjult magt – Vindmølleindustrien finder det ikke 
hensigtsmæssigt. Bogen er nu lige udkommet. 

  Jeg har bogen, og jeg kan anbefale den, hvis 
man ønsker at blive informeret om vindmøl-
leindustriens påvirkning af politikere og offent-
ligheden og om afskedigelsen af den anerkendte 
professor og forsker Henrik Møller på Aalborg 
Universitet. 14.juni klokken 19 til 21 holder LNtK 
på Godsbanen i Aarhus et møde om emnet. Her 
har Peter Skeel Hjorth et oplæg. Der er fri entre 
for foreningens medlemmer, og andre kan delt-
age mod at betale 50 kroner i entre. Tilmelding er 
nødvendig.

  Der er efterhånden mange kommuner, der har 
sagt nej til opstilling af vindmøller på 150 m el-
ler mere, og forhåbentlig vil politikerne i Aarhus 
Kommune også gøre det. I efteråret 2016 vendte 
et enigt byråd i Skanderborg Kommune sig imod 
Aarhus Byråds planer om at placere to op til 150 m 
høje vindmøller ved Hørslev tæt op ad kommune-
grænsen. Tak for det.
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af Eva Bach
Tlf. 8695 4130, ladingvej10@gmail.com
 
I Skanderborg Kommune er man senior, når man 
fylder 60 år, og så får man 2 valgkort til den tid.

Seniorrådet er et upolitisk råd, som der SKAL 
være i alle kommuner i håb om, at folk i den alder 
er begyndt at tænke lidt på, hvordan det vil være 
at blive gammel.

 Vi bliver flere og flere 60+årige, og jeg tror, at det 
er ved at gå op for politikerne, at det betyder rigtig, 
rigtig mange vælgere, så spørg ind til ældrepolitik-
ken på de kommende valgmøder. For fire år siden 
handlede det her i nord mest om cykelstien - den 
har vi heldigvis langt om længe fået.

Du kan selv stille op
Seniorrådet SKAL høres i alle vigtige sager, der an-

går ældre medborgere. Det er dog ikke altid, der 
bliver hørt efter, for pengene kan jo kun bruges 
1 gang, men hvad er vigtigst??? Glæder du dig til 
at komme på plejehjem? Hvis du siger “NEJ”, så 
var det måske en idé at stille op til Seniorrådet, så 
du kan arbejde på at få det ændret, for der er in-
tet uværdigt i at komme i en situation, hvor man 
trænger til pleje. 
Ved du i øvrigt, at det langt fra er gratis at bo på et 
plejehjem? Der skal betales for kost og logi, vask 
m.m. Vi hører så meget om, hvor meget samfun-
det skal betale, men der skal også betales både 
moms og skat.

Der bliver indkaldt til opstillingsmøder efter 
sommerferien - tænk lige over det.

Valg til byråd og seniorråd samme dag

Der har lige været holdt to ture på sporet. På morgen-
turen 21. maj var der otte deltagere, og aftenturen 3. 
juni er i skrivende stund ikke holdt.
Som omtalt i forrige nummer af Herskindsigt er der 
nu kommet grus på den fugtige del af sporet lige nord 
for Engvej. Dermed er sporet blevet mere farbart her, 
men der er stadig et par steder, hvor det kan være 
fugtigt.
Der er planer om forbedring af forholdene på sporet 
lige syd for Hertha, så det bliver muligt at gå turen, 
selv om man er lidt gangbesværet og uden at komme 
ud på Engvej. Mere om disse planer senere.

Tekst og foto: Hans Gravsholt
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 herskindskolen@skanderborg.dk    www.herskindskolen.dk

af Kim Sørensen
kim.soerensen@skanderborg.dk

Vore paradisæbletræer blomstrer nu på deres 
højeste, og det har virkelig været en smuk entre 
til skolen. Vi står foran de sidste travle dage med 
sidste skoledag for 9. klasse onsdag 24. maj og den 
efterfølgende eksamen. Der er sidste dag for alle 
elever fredag  23. juni. Første skoledag er mandag 
d. 14. august, hvor 
vi starter op mellem 
højene.

Skolehaver
Vi har indgået et sam-
arbejde med Her-
tha om skolehaver. 
Projektet er både for 
skole og børnehave, 
hvor vi planter et frø 
og måske kan rulle et 
græskar derfra senere. 
Titlen er fra Haver til 
Maver.

Antimobbestrategi
Alle skoler skal have 
en antimobbestrategi, 
og vores kan man se 
på skolens hjemme-
side. Det er også vigtigt at den løbende bliver revi-
deret, og dette er sket i Bestyrelsen.

Mandag 24. april holdt vi en samling for alle, 
hvor den reviderede antimobbestrategi blev 
præsenteret og underskrevet. 

Flygel
Skolen har fået et flygel foræret. Det er et meget 
fint og gammelt flygel af mærket Hornung og 

Møller fra København. Det står i vores kultursal 
og har en dejlig klang, som vi har glæde af både til 
samlinger og i musiktimerne.

Vi har fået flyglet foræret af Leif Thuesen hvis 
far var inspektør på skolen tilbage i 50´erne. Leif 
startede selv på skolen i 1955, og de boede, hvor 
der nu er børnehave i en tjenestebolig indtil Leif 
skulle på gymnasiet. 

Line Sønder
Line er startet i virk-
somhedspraktik på 
vores kontor. Hun 
skal være vores sko-
lesekretær, mens Ma-
ria er på barsel. Line 
startede første april og 
Maria gik på barsel 5. 
maj. Så der har været 
en måned hvor Line 
har lært os og kontorets 
rutiner at kende. Hun 
er blevet sat godt ind i 
mange af de gøremål, 
der hører med til jobbet 
som skolesekretær. Line 
skal være barselsvikar 
til 30. juni 2018. 

Line har været ro-
tationsvikar på nogle 

skoler i Aarhus, hvor hun også bor, så hun kender 
allerede meget til jobbet.

Christina
Christina er startet i virksomhedspraktik i et 3 
måneders forløb i vores børnehaveklasse, hvor 
hun skal være hjælpelærer for Dorte. Christina 
har tidligere haft samme funktion på andre skoler. 
Hun er hos os 3 formiddage om ugen.

https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
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Herskind Brugsforening
	  

af bestyrelsesformand Morten Dam
Tlf. 2371 6571

Årets generalforsamling blev holdt 27. april i Her-
skind forsamlingshus..

 Uddrag af dagsorden/referat
1. Valg af ordstyrer: Anne Kaae blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning og orientering om frem-
tidsplaner: Morten Dam (formand) aflagde års-
beretning og orienterede om Brugsens fremtids-
planer med hensyn til investeringer. Beretningen 
blev godkendt af generalforsamlingen.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder besty-
relsens meddelelse om anvendelse af årets resultat-
disponering:  Michael Øulee (uddeler) gennemgik 
årsrapporten. Årsrapporten blev godkendt.
6.Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er: 
Børge Pedersen (modtager ikke genvalg) Merete 
Taastrup (modtager ikke genvalg) Jørn Bach Pe-
tersen (modtager genvalg) Morten Dam (modtag-
er genvalg) suppleant Tian Bysted Røhr (modtager 
ikke genvalg). Jørn og Morten blev genvalgt. Line 
Dalby Gundersen fra Vibevænget, og Anna Scott 
Jessen fra Landsbyvænget, blev valgt. Det lykkes 
ikke at finde en suppleant, men det vurderes heller 
ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt. Vi vil 
sige mange tak til Børge, Tina og Merete for jeres 
arbejde i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede besty-
relsen sig, Morten Dam (undertegnede) blev 
genvalgt som formand, Peter Fjeldsted blev valgt 
til næstformand. Brian Fonnesbæk blev valgt til 
sekretær.

Økonomien
Det har været et udfordrende år, som vi har været 

igennem. Vi har haft tre store udgifter, som vi ikke 
havde budgetteret med.

1.Vores tidligere lejer på Præstbrovej 1 stak af, 
og efterlod et lejemål, som var ulækkert og hærget.  
Der var ikke blevet betalt for vand og strøm, og 
der manglede også betaling for husleje. Køleskab, 
fryser og ovn var ikke blevet tømt, og da der var 
blevet lukket for strømmen, mødte der os en råd-
den stank fra fordærvede madvarer. Bestyrelsen 
tømte huset, og vi besluttede, at det var strengt 
nødvendigt at få frisket lejemålet op. Der er ble-
vet udskiftet gulv i badeværelset på 1. sal, og der er 
kommet nye gulvtæpper på hele 1. salen. Trappen 
er slebet, lakeret og malet. Trægulvene er blevet 
pudset og ludbehandlet. Køle/fryseskab samt ovn 
er udskiftet, og hele lejemålet er blevet malet ind-
vendigt. Udvendigt er hegnet mod p-pladsen ble-
vet udskiftet, og beplantning blevet beskåret.
Alt dette har kostet ca. 90.000,00 kr.

2.Bestyrelsen blev orienteret om, at uddeleren 
havde tilmeldt sig kursus´et som sommelier.
Da alle kurser gennem COOP er inkluderet i 
medlemsskabet, regnede bestyrelsen ikke med, at 
der var omkostninger forbundet med dette kursus, 
men det viste sig at være et eksternt kursus. Ud-
deleren har også vundet en vintur til Australien. 
Denne gevinst viste sig at have udgifter, som besty-
relsen heller ikke var bekendt med. Alt dette har 
kostet ca. 80.000,00 kr.

3.Der har været store problemer med kølean-
lægget pga en utæthed på nogle rør, som var ned-
støbt i gulvet. Det medførte, at vi var nødsaget til 
af få trukket nye rør fra teknikrummet til fryserne.
Alt dette har kostet ca. 75.000,00 kr.

Forventer overskud i år
I alt har de tre ting, som ikke var budgetteret kostet 
ca. 245.000 kroner, hvilket naturligvis påvirker re-
sultatet for året.

Vi kom ud af 2016 med et underskud på 82.519 
kroner før skat og efter skat et underskud på 54.012 
kroner. Vi havde budgetteret med et overskud på 
41.000 kroner. I 2017 er der budgetteret med et 
overskud på 8.000 kroner.

Siden sidst

https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
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Arrangementer siden sidst
Vi har haft syv livestreaminger fra universitet hen 
over foråret med forskellige emner. Her har været 
blandet opbakning alt efter emnerne, men meget 
lærerige foredrag. 

Arbejdsdagen 16. april var en god anledning til 
at få ordnet udearealerne og få gjort hovedrent i 
huset, så det nu er og fremstår pænt og velholdt 
ude som inde og klar til alle konfirmationerne. 

Tak til alle, der mødte op og hjalp. Vi er rigtig 
glade for, at der kommer nogen og giver en hånd 
med, men det er dog svært at få folk til at komme, 
når der skal ydes, så det ville være dejligt, hvis der 
kom nogen, der måske ikke er så tit i forsamlings-
huset.

25. april havde vi vårfest med cirka 40 deltagere, 
og det var dejligt at se så mange unge, som så ud 
til at hygge sig.

2. april var der det årlige cykelløb med over 190 
startende deltagere. Det er fedt at se et så stort ar-
rangement løbe af stablen uden problemer og med 
mange lokale som tilskuere.

Kommende begivenheder
23. juni er det sankthansaften. Grillen er tændt 
klokken 18.00, og bålet tændes klokken 20.00.
Der er grillaftener 7. juli og 11. august, hvor grillen 
er klar klokken 18.00.

23. september er der høstfest, hvor bestyrelsen 
står for festen.

11. november har vi Liv i Forsamlingshuset med 
Christian Alvad og Anna Wirsén.

Skivholme Forsamlingshus
af bestyrelsesformand Søren Stein
Tlf. 4020 5158

  Bestyrelsen:
  Formand: Søren Stein  tlf. 4020 5158
  Kasserer: Rikke Kækel  tlf. 4025 6014
  Niels Jørgensen   tlf. 4087 5534
  Bo Sjøgaard  tlf. 3027 7734
  Henning Nielsen tlf. 2382 2501 
  Gert Johansen   tlf: 2043 9955
  Ole Knudsen   tlf. 2927 9391
  Udlejning(Ivy Stein) tlf. 6071 9219

  HUSK du kan booke på www.skivholme.net

http://skivholme.net
https://www.fribikeshop.dk
https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd
af Eva Bach
Tlf. 8695 4130, ladingvej10@gmail.com

Siden sidst har der været påske og pinse og konfir-
mationer - ikke at forglemme! 

I det nye kirkeblad er der billeder af de feststemte 
konfirmander, og der er også et uddrag af Thomas 
Frøkjærs tale til dem om livet som en linedans.

I kirkebladet er der også datoer for kommende 
konfirmationer - helt frem til år 2022!

Men nu er det blevet sommer, og der er ikke 
så mange ekstra arrangementer i den tid; men 
kirkedørene står åbne, og der er også gudstjenester 
- se midtersiderne i kirkebladet.
 
ONSDAG 28. juni klokken 19.00 kan man få lidt 
at vide om Skjørring Kirke. Det varer en times tid, 
og bagefter er der en forfriskning i våbenhuset. Det 
er kirkestafetten, som er nået til Skjørring. Den 
kommer i løbet af sommeren rundt til forskellige 
kirker i provstiet, så hold øje med annoncering.

 
SøNDAG 27. august klokken 14.00 er der fri-
luftsgudstjeneste i præstegårdshaven. Heldigvis 
ligger kirken lige overfor, så hvis regnen styrter 
ned, rykker vi derind. Det skræmmer nok ikke 
spejderne, som tænder bål. Medbring noget at 
sidde på og eventuelt en kaffekurv.
 
500-åRET for Martin Luthers start på reforma-
tionen bliver fejret på dagen 31. oktober. Det sker i 
Kulturhuset i Skanderborg. Hele programmet kan 
ses i det nye kirkeblad. Blandt meget andet vil man 
kunne se alle provstiets præster iklædt middela-
lderdragter, som er blevet syet i vores sognegård 
- og sikkert også hjemme!!! Her i det nordlige 
Skanderborg Kommune bidrager vi også til fest-
lighederne med korsang - koret begynder at øve 
tirsdag 12. september, og der er plads til flere, så 
kom bare.

Fredag 7. juli klokken 16 til 23 er der 
lagt op til sød musik, når Rasmus Nøhr 
på sin Danmark Dejligst tour for tredje 
år i træk kommer til Herskind. Bandet 
spiller intimkoncert i haven hos Mette 
og Thomas Vissing på Hedevej 2, og som 
sidste år vil de velspillende Brødrene 
Baumgartner bidrage med deres iørefal-
dende popmusik. Det er for hele familien, 
og tag gerne venner og naboer med til en 
uforglemmelig aften. Billetter købes på 
billetto.dk. 
Drikkevarer købes i baren, og der er boder 
med kaffe/te, chips, frugt med mere. 
Ved spørgsmål, kontakt Mette på telefon 
2256 4910.

https://billetto.dk/da/e/intim-herskind-billetter-185232
https://billetto.dk/da/e/intim-herskind-billetter-185232
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Herskind forsamlingshus
Udlejning V/Anna Marg. Kristensen. tlf. 53581303
udlejning@herskind-forsamlingshus.dk, www.herskind-forsamlingshus.dk 

af Anna Marg. Kristensen
kajoganna@outlook.dk, tlf. 5358 1303

Den årlige Quindeaften 10. marts blev endnu en-
gang en succes. Der var rigtig mange udstillere og 
mange skønne quinder i alle aldre.

Desværre var der trangt med pladsen, da no-
gle af udstillerne optog mere plads end beregnet, 
hvilket resulterede i, at vi kom til at sidde skulder 
ved skulder. Vi håber at kunne tage højde for det 
til næste gang.

Tak til de frivillige, som gav et nap med, for at 
tingene kunne lykkes. Håber vi ses igen i 2018. 
Datoen er endnu ikke fastlagt - men det bliver i 
marts. På gensyn siger vi i quindeudvalget.

Sundhedsdagen i januar
Bestyrelsen har planer om at gentage det nye 
tiltag med at lave en sundhedsdag. Rigtig mange 
tog godt imod tilbuddet om et gratis sundhed-
stjek i januar. Hjerteforeningen sørgede for blod-
tryksmåling, mens man kunne få en knoglesnak 
med Osteoporoseforeningen. 

Den mobile høreklinik var behjælpelig med råd 
og vejledning og havde et bredt udvalg af høreap-
parater med. Mange blev vejet og fik en body age, 
som enten var bedre eller dårligere end forventet. 
Sundhedscentret i Skanderborg lavede lungefunk-
tionstest, og en stresscoach kunne give råd og ve-
jledning til en presset hverdag. 

Januar 2018 
Her håber vi blandt andet at kunne tilbyde første-
hjælpskursus og kursus i brug af vores hjertestart-
er, og mange andre spændende udstillere vil der 
også være. Datoen er endnu ikke fastlagt.

Aktiviteter i efteråret 2017
Bestyrelsen planlægger at holde et møde i forsam-
lingshuset, hvor nabohjælp er på dagsordenen. 
Trygfonden har materialer til dette brug.

Landbetjent Orla Aagaard, Galten, vil blive invi-
teret til at deltage og komme med sine argumenter 
til, hvorfor nabohjælp er en god idé.

Mange er sikkert stødt på klistermærker på 
postkasserne, hvor der står “Nabohjælp.” Disse kan 
vi også få, hvis vi vil.

Der kommer dato for mødet i Herskindsigt til 
september. Ellers hold øje med forsamlingshusets 
hjemmeside.

Kultur  på hjul
I samarbejde med Skanderborg Kommune arran-
geres der lørdag 14. oktober cirka klokken 10.00 til 
17.00 et arrangement, der hedder “Kultur på hjul.” 
Læs mere på hjemmesiden kulturpaahjul.dk un-
der Skanderborg. 

Se endvidere under Sjelle fra tidligere arrange-
ment i 2016. Der bliver mere herom i Herskindsigt 
til september.

Kurt kom forbi
Lørdag 4. november klokken 10 til 12 er Kurt i 
Herskind Forsamlingshus.

Mange har oplevet Kurt fra udsendelserne i 
fjernsynet under ”Kurt kom forbi.” Her har han 
blandt andet besøgt Anne Kaae og Hertha, og 
denne gang vil han fortælle om sine oplevelser i 
forbindelse med alle de spændende personer, han 
har mødt på sin vej i forbindelse med TV-optagel-
serne.

Der serveres kaffe og rundstykker for 50,- kro-
ner, og tilmelding sker til Anna Marg. på telefon 
53581303 eller på mail kajoganna@outlook.dk 
senest 1. november.

http://herskind-forsamlingshus.dk
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Velkommen til en ny hjemmeside og Facebook-
side om Borumvej/Langelinie.  Siderne er oprettet 
for at skabe debat om vejen og den cykelsti, vi alle 
mangler.

 På borumvej.dk finder du oplysninger og argu-
menter. Der er kort, billeder og video samt ideer 
til, hvad du kan gøre.

Skanderborg Kommune har bygget en del stier. 
Men hvad hjælper det, når Aarhus ikke følger 
med? Derfor trækker Borum og Herskind på 
samme hammel. Nu skal det være!

Udfyld spørgeskema
I Aarhus siger de, at vi mangler at dokumentere 

behovet. På borumvej.dk kan du derfor udfylde et 
spørgeskema, hvor du kan krydse af og fortælle, 
hvordan du bruger vejen.

Find også siden Borumvej på Facebook.  Her vil 
vi rigtig gerne høre om dine oplevelser på vejen 
- det være sig som bilist, cyklist eller fodgænger. 
Hvordan er sikkerheden? Hvordan er dine behov? 
Ville du bruge Borumvej/Langelinie til at cykle el-
ler gå på, hvis der var en sti langs vejen?

BORUMVEJ – bedre med cykelsti
 

Borum Borgerforening  
Borum-Lyngby Fællesråd

2tal Galten Radio - TV
v/ Henrik Gade
Salg og service · www2talgalten.dk
Søndergade 10 · 8464 Galten · Tlf. 86 94 34 67

http://www.borumvej.dk
http://kran-elektro.dk
http://2talgalten.dk
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af bestyrelsesformand Anders Christensen
Tlf. 6128 2222, anders@andersch.dk

Herskind Borgerforening inviterer alle i Herskind 
til sankthansaften fredag 23. juni 2017 på lege-
pladsen på Fuglevænget.

Grillen er tændt, vi har maden klar klokken 
18.30, og der er gratis spisning for medlemmer af 
Herskind Borgerforening - husk blot selv at med-
bringe service og bestik hjemmefra.

For ikke-medlemmer er prisen 125,- kroner pr. 
person (medlemsskab for hele husstanden koster 
kun 250,- kroner).

Vi tænder bålet klokken 20.00.
Tilmelding til spisning senest fredag 16. juni til 

kasserer Jane Thomsen på mail jt@sabrokro.dk.

Sankthansaften i Herskind

JB&R 
JYSK BOGHOLDERI 
& REGNSKAB 

 
• Bogføring  
• Regnskab 
• Årsrapport  
• Budget 
• Rådgivning  

Per Dalsgaard 
Tlf. 6049 6467 
Mail: info@jbogr.dk 
Web: www.jbogr.dk 
Skivholmevej 55, 8464 Galten 

 
 
 

Når du har brug for det… 
 

 Følger du                                    på Facebook?
                    Ellers skulle du tage at gøre det...

https://www.facebook.com/herskindborgerforening/
http://www.fjeldsted-anlaeg.dk
http://mortenselservice.dk
https://www.jbogr.dk
http://www.torbensvendsen.dk
https://www.facebook.com/Herskindsigt
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Arrangements-kalender
      
   Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til.
   Husk, inden du fastlægger et arrangement, at tjekke, om datoen er ”ledig.” 
   Ring til Hans Gravsholt på tlf. 8695 4155 eller mail til hagra@gefiberpost.dk, 
   eller ring til Herskindskolens kontor tlf. 8794 3250. 
   Se også den ajourførte kalender på herskindsigt.dk.     

      Juni 2017
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 10   8.30 

19.30 
125-års fest.Brugsen 
125-års fest Herskind F-hus  

Brugsen 
Herskind F-hus 

 

sø 11 12.30 Sommerudflugt til Gl.Estrup Skivholme Kirke  
ma 12     
ti 13     
on 14 19.00 Lokalhistorisk byvandring Skivholme F-hus  
to 15     
fr 16     
lø 17     
sø 18     
ma 19     
ti 20     
on 21     
to 22     
fr 23  

18.30 
18.00 

Sidste skoledag 
Sankthansaften med bål 
Sankthansaften med bål 

Herskindskolen 
Legeplads,Fuglev. 
Skivholme F-hus 

8 
14 
10 

lø 24     
sø 25     
ma 26  Fodboldskole FCL og Harlev   
ti 27     
on 28 19.00 Kirkestafetten. Om kirken Skjørring Kirke 11 
to 29     
fr 30     
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   Juli 2017
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 1     
sø 2     
ma 3     
ti 4     
on 5     
to 6     
fr 7 16.00 

18.00 
Rasmus Nøhr. Koncert i haven 
Grillaften  

Hedevej 2 
Skivholme F-hus 

11 
10 

lø 8     
sø 9     
ma 10     
ti 11     
on 12     
to 13     
fr 14     
lø 15     
sø 16     
ma 17     
ti 18     
on 19     
to 20     
fr 21     
lø 22     
sø 23     
ma 24     
ti 25     
on 26     
to 27     
fr 28     
lø 29     
sø 30     
ma 31     
 



  2017 17

   August 2017
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1     
on 2     
to 3     
fr 4     
lø 5     
sø 6     
ma 7     
ti 8     
on 9     
to 10     
fr 11 18.00 Grillaften Skivholme F-hus 10 
lø 12     
sø 13     
ma 14  Første dag efter sommerferien Skolen 8 
ti 15     
on 16     
to 17     
fr 18 14.00 Fredagsmatiné 

HB Sommerfest 
Boldklubben 
Hallen og teltet 

23 
22 

lø 19  HB Sommerfest Hallen og teltet 22 
sø 20     
ma 21     
ti 22     
on 23 18.00 Generalforsamling spejderne Spejderhytten 20 
to 24     
fr 25 23.59 Deadline for indlæg  Herskind 2 
lø 26     
sø 27 14.00 Friluftsgudstjeneste Skivholme pgd 11 
ma 28 19.00 Læseklubben starter Galten Bibliotek  
ti 29     
on 30     
to 31     
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September 2017
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1     
lø 2  Høstmarked Hertha  
sø 3     
ma 4     
ti 5     
on 6     
to 7     
fr 8     
lø 9  Herskindsigt udkommer igen  2 
sø 10     
ma 11     
ti 12     
on 13     
to 14     
fr 15     
lø 16     
sø 17  Løvfaldstur Hertha  
ma 18     
ti 19     
on 20     
to 21     
fr 22     
lø 23  Høstfest Skivholme F-hus 10 
sø 24     
ma 25     
ti 26     
on 27     
to 28     
fr 29     
lø 30     
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Else Johannesen har sendt 
disse to billeder til redak-
tionen og skriver: 
“Her i Blomsterparken holder 
vi fjerkræ - både ællinger 
og en fiskehejre. Ællingerne 
fandt hurtigt en større sø, 
men der ligger vistnok endnu 
en andemor i et af husene 
- og fiskehejren kommer 
næsten dagligt på besøg.”

Læsernes billeder
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KFUM-spejderne i Herskind
Nyt fra Gruppen
Arbejdsdagen på spejdergrunden er vel overstået, 
alle opgaver er løst, og vi har en ren og fin spejde-
rhytte og spejdergrund. Tak til alle grupperødder, 
forældre og spejdere, der gav en hånd med.

Når vi besøger andre spejdergrupper og ser 
deres spejderhytter og spejdergrunde, bliver vi 
glade for det, som er opbygget og vedligeholdt i 
Herskind gruppe gennem årene.

Generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling onsdag 23. au-
gust klokken 18.00 i spejderhytten Trekanten.

Dagsorden: Beretning fra gruppelederen. Nyt 
fra enhederne (bævere, ulve, junior, trop og seni-
orspejdere). Valg af forældre til grupperådet. Evt.

Trop- og seniorspejdere
Weekendtur i hønsehuset, 24 timer i sovepose, 
overnatning i Kongenshus Mindepark og en an-
denplads i distriktsturneringen i maj viser, at det 
har været et aktivt forår for spejderne.

Nu arbejder vi på årets højdepunkt, Spejdernes 
Lejr i Sønderborg i uge 30. Vi skal ligge i underlejr 
sammen med grupperne fra Skanderborg, Odder 
og Samsø kommuner og spejdere fra England, 
Skotland, Irland og Island.

Fra Herskind deltager vi i alt 26 spejdere og 
ledere, og vi glæder os.
 

Nels Jørgen

Billederne her på opslaget 
er fra bævernes og ulvenes 
tur til Trevældcentret i kristi 
himmelfartsferien.
Foto: Henriette Gravgaard
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Nyt fra bæverflokken
Her i foråret har vi fortsat bygget huler. Vi har også 
set, hvordan insekterne bygger bo. Vi har fået lavet 
en fantastisk brændenældesuppe, og samtidig fik 
vi prøvet lave hvert vores lille bål.

I læsende stund har vi været på en forhåbentlig 
god sommerlejr på Trevæld, hvor vi sover i telte, 
laver mad over bål og sidder ved raftebord og spis-
er. 

Der skal selvfølgelig være det rigtige i rygsæk-
ken, så den “pakkede” vi også på et møde. Dren-
gene sørgede for våben og lignende, pigerne fik 
både ekstra tøj, regntøj og soveposen med. Men så 
har vi selvfølgelig også det hele, så vi kan få skiftet 
tøj og forsvare os.

Sidste bævermøde er 14. juni, og vi begynder 
igen 30. august. Bæverne er for de børn, der går i 
0. og 1. klasse, og vi er der om onsdagen fra klok-
ken 16.30 til 18.00.

God sommer ønskes alle. 
Helle, Anders, Lars, Tanya og Karen 
Telefon 4115 2334

Nyt fra ulveflokken
Vi har været af sted sammen med bæverne på 
lejr i kristi himmelfartsferien. Lejren foregik ved 
Trevældcentret, og temaet var “Back to Basics”. 

Vi skulle via opgaver hjælpe Michael, tipolde-
barnet til Robert Baden-Powell, da en dagbog med 
hemmeligheder om spejder, og hvad det vil sige at 
være spejder, var blevet stjålet. 

Så det var alle de gamle spejderfærdigheder og 
lege, der skulle genopdages,for at dagbogen kunne 
genskabes. Det var en lejr med mange gode ople-
velser.

Ulvene har sidste møde inden sommerferien 
tirsdag 13. juni. Vi ses igen efter sommerferien til 
fælles opstart og oprykning onsdag 23. august.
 
Ulvehyl fra Linda, Katrine og Henriette 
Telefon 3012 4994
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af Ulla Hansen
Tlf. 2825 1791

I kan godt begynde at glæde jer til årets sommer-
fest. Vi arbejder hårdt på at sammensætte noget 
nyt, noget kendt og noget helt fantastisk.

Husk, hvis du vil bidrage med lidt frivillig hjælp, 
så hold dig endelig ikke tilbage. Man kan tilmelde 
sig som hjælper på herskindboldklub.dk/Events
under Sommerfestens venner. Det er ganske gratis.

Følg gerne med på begivenhederne på Face-
book. Her opdateres programmet løbende.

Vel mødt 18. og 19. august!

Gymnastik
Nu er det sommer og solen skinner, men lige om 

Sommerfest 2017

Nyt fra 
HB-Sporten

	  

lidt banker efteråret på døren…
Gymnastikafdelingen gør klar med neden-

stående hold til efteråret:
•	 Forældrebarn hold
•	 Børnegymnastik 4-7 år
•	 Springgymnastik  0-2. klasse
•	 Springgymnastik 3-6. klasse
•	 HB Fit
•	 Yoga
Og vi arbejder på et gymnastikhold M/K for vok-
sne i skrivende stund.
Tilmelding på hjemmesiden:
herskindboldklub.dk/Gymnastikafdelingen

HB Sommerfest 2016. Foto: Jesper Sølvsten Rasmussen

http://www.herskindboldklub.dk
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Fredagsmatiné i Herskind
 

I forbindelse med Herskind boldklubs sommerfest
indbyder Entreprenørfirmaet Torben Svendsen ApS til

 
Matiné for det voksne publikum

fredag den 18. august 2017 kl. 14.00
 

med et veldækket kaffebord, hjemmebag, servering og musik.
Pris: 25,- kr.

(Beløbet går ubeskåret til Herskind Boldklub)
 

Husker du: “Så går vi til enkebal” med Katy Bødker,
“Waterloo” med Four Jacks,

“Kalkutta” med Gustav Vinkler og mange flere?
 

Vi glæder os til at se jer.
 

Kærlig hilsen
      

Fru Frengler, Fru Hansen og Fru Kaae
 

Af hensyn til hjemmebag er der sidste tilmelding 11. august til:
Fru Frengler, telefon 2762 8694
Fru Hansen, telefon 2134 3248
Fru Kaae, telefon 2631 7810

HJÆLPEINSTRUKTØRER SØGES

Da vi håber på rigtig mange tilmeldte børn, søger 

vi efter endnu et par unge hjælpeinstruktører til 

at hjælpe Kate og Julie.

Så har du tid mandag eftermiddag og lyst til at 

give en hånd, har du selv springerfaring og går du 

i 7. klasse eller derover, så giv gerne et praj. Ring 

til Ulla på telefon 2825 1791.
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“Man må godt    
bande, men 
man skal bare 
mene det”
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Tekst og foto: Jakob Houg Jakobsen
Tlf. 2231 0191, jakob.jakobsen@gefiber.dk

Når jeg tænker tilbage på min barndom i 
Herskind, så var en præst af dengang et 
menneske, der havde høj status i samfun-

det. Lidt selvhøjtidelig og bevidst om denne status,  
men respekteret af de fleste.

Sådan opfatter jeg ikke præster længere. Muligvis 
fordi mit første indtryk af Thomas Frøkjær kom en 
dag, hvor jeg så ham spille fodbold. Det vender vi 
tilbage til.

Føler sig privilegeret
- Jeg kan ikke fordrage selvhøjtidelighed, siger en 
afslappet præst, mens vi drikker kaffe i sofahjørnet 
på hans kontor.

For Thomas Frøkjær handler 
det om at kunne favne alle, uan-
set deres status i livet. Det har 
været hans mål, siden han for 25 
år siden blev indsat i præsteger-
ningen, og meget tyder på, at det 
er lykkedes ham ganske godt. Selv 
nævner han det store fremmøde, 
da jubilæet blev fejret af hele 
menigheden og flere til.

- Det rører mig virkelig, at så 
mange mødte op og viste mig deres opmærksom-
hed, siger han, og det er tydeligt, at han mener det.

Lige så tydelig er hans begejstring, når han taler 
om årene, der er gået. Han har aldrig fortrudt, at 
han blev præst, og til spørgsmålet om, hvad der er 
det bedste ved jobbet, kommer svaret hurtigt:

- Det er de øjeblikke hvor man er sammen med 
mennesker, og man kan mærke, der er kontakt. At 
vi er fælles om noget større. Det kan man blive helt 
høj af. Samhørigheden.

Thomas Frøkjær føler sig priviligeret over at få 
lov til at leve af det, han brænder mest for, og han 
forestiller sig, at det må være lidt på samme måde,  
hvis man er professionel fodboldspiller.

- Jeg beskæftiger mig jo med de største ting i 
tilværelsen: Hvor kommer vi fra, og hvor går vi 
hen? Hvad er meningen med det hele? forklarer 
han.

Til gengæld fylder jobbet meget. Og på samme 
måde, som samhørigheden er det bedste, så er det 
grænseløsheden, der er hårdest.

- Det, at være præst, er grænseløst i den for-
stand, at jeg kan holde op med at arbejde klokken 
tre eller fire. Men jeg er aldrig færdig. Der er altid 
noget mere, jeg kunne have gjort. En eller flere, 
jeg kunne have besøgt, en tale eller en prædiken, 

jeg kunne have skrevet, eller en 
mail, jeg kunne have bevaret, siger 
Thomas Frøkjær og fortæller, 
at han i sine unge dage gik post. 
Dengang var han færdig, når han 
var færdig.

I princippet har han fri om 
mandagen, men det har han aldrig 
benyttet sig af. Snarere har ugens 
første dag fungeret som en ekstra 
dag, hvor han kan få samlet op på 
det, han ikke når de andre dage. 

Efterhånden, som han bliver ældre, er han dog ved 
at indse, at han har brug for sin fridag.

- Det er opslidende. Jeg er mere slidt i dag, end 
jeg bryder mig om at tænke på. Helt ærligt. Det 
mærker mig, siger Thomas Frøkjær, mens han kig-
ger ned og er stille et øjeblik.

Fysikken følger stadig med
På fodboldbanen er det svært at se, at Thomas 
Frøkjær er slidt. Gennem en årrække har jeg selv 

Mit interview med Thomas Frøkjær foregik tilbage i slutningen af november 2016. Blot 
et par dage inden hans 25 års jubilæum som præst, og det var da også i den anledning, 
dette skriv skulle have været bragt - i decembernummeret af Herskindsigt.  Af forskel-
lige årsager var det ikke muligt, og siden har vores sognepræst også fejret sin 60 års 
fødselsdag. Derfor har jeg fundet mine noter og optagelserne fra interviewet frem igen. 
Det er blevet til følgende...

“Jeg er mere 
slidt i dag, 
end jeg bry-
der mig om 
at tænke på. 
Helt ærligt”
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haft fornøjelsen af ham som holdkammerat, og her 
er det en mand i nærmest irriterende god form, 
man møder på græs eller grus. Han træner hele 
året, og først for nylig stoppede han med at spille 
kampe.

- Når jeg kommer hjem fra fodbold, tænker jeg, 
at det er alligevel fantastisk. Det gik en gang til. 
At jeg stadig har fysikken til at løbe. Til at lege. 
Det er jeg taknemmelig over. Selvfølgelig kommer 
der småskavanker med årene, men jeg har virkelig 
været heldig, siger Thomas Frøkjær.

Og her vender vi tilbage til min oprindelige op-
fattelse af, hvordan en præst opfører sig. Denne 
præst er nemlig en yderst dedikeret sportsmand, 
og når han forlader omklædningsrummet og går 
på banen, så er det for at vinde. Derfor kan der - 
når det ikke går hans vej - forekomme gloser, som 
jeg har svært ved at forestille mig udtalt af hans 
forgænger.

Befriende, tænkte jeg selv, da jeg overværede det 
første gang, og Thomas Frøkjær er helt klar i sin 
holdning, da jeg spørger nærmere ind.

- Man må godt bande, men man skal bare mene 
det, lyder forklaringen, som han i sin tid lærte af 
en klog præstekone fra Harlev.

Det handler om passion, og på fodboldbanen 
må der godt være noget temperament og nogle 
følelser. 

- Der er vi ikke præsten, journalisten, tømreren, 
mureren eller butiksindehaveren. 
Vi er Thomas, Jakob, Carsten og 
Poul. Vi hænger uniformen og er 
sammen om noget andet. Du ved 
jo hvor meget, jeg lægger i det, og 
hvor gal jeg sommetider kan blive, 
siger Thomas Frøkjær, og jeg nik-
ker bekræftende tilbage mod ham.

Parløbet med Dylan
Lidenskaben betyder meget for 
Thomas Frøkjær, og når det ikke er præsteger-
ningen eller fodbolden, som optager ham, så er 
det musikken. Især Bob Dylan har han et særligt 
forhold til.

- Bob Dylan har på en måde altid fulgt mig. I 
min ungdom var det hans oprørssange, som fyldte. 

Så kom alle kærlighedssangene. Der var ikke de 
kvinder, som ikke havde svigtet ham. Og når man 
så selv var blevet svigtet, så var det som om, at vi  
havde det sammen, husker Thomas Frøkjær.

Da han begyndte at læse teologi i 1979, kom den 
religiøse periode i Bob Dylans musik. Og endelig 
har det de seneste år været de eksistentielle og re-
flekterende tekster, som har fyldt.

- Så vi har virkelig fulgtes ad. Det har altid pas-
set til det sted i livet, hvor jeg lige var, konstaterer 
Thomas Frøkjær.

Forfatter og fortæller
Thomas Frøkjær elsker at fortælle historier. Ikke 
mindst også fra sit eget liv. Det er indtil videre ble-
vet til en bogudgivelse, og han er jævnligt på farten 
for at holde foredrag, der ofte tager udgangspunkt 
i bogen om opvæksten i Thy.

- Jeg har ikke haft det så sjovt i mit voksne ar-
bejdsliv, som jeg havde det i de tre måneder, hvor 
jeg skrev den bog, siger han med et smil.

Det er nærliggende at spørge, om præsten efter 
25 år her i sognet stadig ser sig selv som thybo, el-
ler om han er blevet rigtig østjyde.

- Jeg tænker ikke på mig selv som andet end 
Thomas. Jeg er smeltet sammen af de kulturer. Min 
rod har været i Thy, men jeg længes ikke tilbage. 
Når jeg er der, har jeg det godt med det. Men jeg 
glæder mig også til at komme tilbage til Østjyl-
land. Jeg føler mig hjemme her, lyder svaret.

Når den svære dag kommer
Bogskriveriet og foredragene bliver 
helt sikkert noget af det, Thomas 
Frøkjær vil bruge mere tid på, når 
han en dag ikke længere er præst. 
Hvornår det bliver, ved han endnu 
ikke, men sikkert er det, at der mak-
simalt er ti år til. For en præst er det 
nemlig farvel og tak, når man fylder 

70 år. Ikke alle bliver dog ved så længe.
- Jeg har nået en alder, hvor jeg ser et år eller 

to frem i tiden. Jeg vil gerne fortsætte som præst 
mange år endnu, for jeg synes, det er sjovt. Men jeg 
ved også godt,. at der pludselig kan komme et eller 
andet - sygdom for eksempel - men jeg har ingen 

“Jeg tænker 
ikke på mig 
selv som 
andet end 
Thomas”
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planer om at stoppe endnu. Både Dorte og jeg har 
det godt med vores arbejde og vores sted, så vi vil 
gerne blive her, fortæller Thomas Frøkjær.

Selv om en slutdato ikke ligger først for, så har 
han gjort sig tanker om, hvordan det bliver.

- Den dag bliver svær af flere forskellige grunde. 
Det er sin sag at skulle slippe et arbejde, som man 
er glad for og har været glad for i mange år. Men 
der er også det specielle ved præstegerningen, at 
det jo ikke bare er arbejdet, man må sige farvel 
til. Det må man også til hjemmet, siger Thomas 
Frøkjær.

Når tiden som pensonist kommer, er der især 
én ting, der ligger ham meget på sinde: At træde 
i baggrunden og give plads til sin efterfølger i em-
bedet.

- Hvis man er klog, så flytter 
man lidt væk fra området. Især 
af hensyn til den nye præst, siger 
Thomas Frøkjær og uddyber:

- En præst, der har været en 
del af samfundet i så mange år 
og kender familierne.... Det er 
urimelige vilkår at give en ny 
præst, at vedkommende skal tage 
over, samtidig med at den gamle 
præst, som kender alt og alle, bor 
lige ved siden af. Jeg oplevede det jo selv til dels, 
hvordan Lundin (Thomas Frøkjærs forgænger 
som sognepræst, red.) stadig kom her. Så tog han 
dirigentstokken - ikke af ond mening - men fordi 
han var vant til det.

Et liv uden de store sorger
De, der har oplevet Thomas Frøkjær i kirken, ved, 
at han er en fortræffelig taler. Det gælder også her i 
kontoret, og derfor når ingen af os at drikke kaffen, 
mens den stadig er varm.

Da jeg spørger til højdepunktet i hans liv, for-
venter jeg måske et lidt andet svar end det, der 
hurtigt lyder:

- Hvis jeg skal være lidt flabet eller smart, så vil 
jeg sige, at det var, da jeg blev født. Havde det ikke 
været for det, var det ikke blevet til så meget andet, 
griner han, og for så vidt har han jo ret.

- Nej, det var et højdepunkt, da jeg mødte Dorte, 

og da vi fik børnene. Men også da jeg blev ind-
sat i kirken, og vi flyttede til stedet her. Det føltes 
pompøst med egen indkørsel, og jeg var stolt. Det 
var lidt uvirkeligt at skulle være præst for så mange 
og bo sådan et fint sted, husker Thomas Frøkjær.

Til gengæld har han svært ved at komme i tank-
er om, hvad der skulle være lavpunktet i hans liv.

- Jeg har ikke haft de store sorger. Jeg er ikke ble-
vet fyret eller afvist, og jeg har undgået sygdom, 
siger Thomas Frøkjær, der dog gerne havde set, at 
hans far stadig levede.

- Det har mærket mig, at jeg mistede min far. Jeg 
har haft meget med ham at gøre. Han var lærer og 
delte min fortælleglæde, og han ville have elsket 
at komme her og have det fællesskab med mig. 
Han døde et halvt år inden, jeg blev indsat her. Jeg 

savner ham, og jeg ville gerne have 
delt mange af de oplevelser, jeg har 
haft som præst, med ham, fortæller 
Thomas Frøkjær.

Uden nærvær, ingen præst
Som præst møder Thomas Frøkjær 
sine sognebørn både i de lykkelige 
øjeblikke, og når sorgen er det, der 
fylder. Her er det vigtigt for ham at 
udvise sin egen ro.

En af hans læresætninger lyder, at ‘der er ingen-
ting så latterligt som travle mennesker,’ og den 
lever han troligt efter. Uden at være nærværende 
kan man nemlig ikke fungere som præst, mener 
han.

- Når jeg tager på besøg som præst, så kigger 
jeg ikke på mit ur, og jeg bestemmer mig ikke på 
forhånd for, hvor længe jeg skal være der. For så 
glipper nærværet, og nærværet er helt afgørende, 
lyder det bestemt.

En time er gået i kontoret på præstegården, og 
nærværende har det været, selv om tiden er gået 
hurtigt. Jeg kunne have skrevet meget mere, end 
disse sider levner plads til.

I stedet vil jeg se frem til den dag, hvor Thomas 
Frøkjær selv får tiden til at skrive endnu en eller 
flere bøger om sit liv og sine oplevelser. Og sådan 
er jeg nok ikke den eneste, der har det.

“Hvis man 
er klog, så 
flytter man 
lidt væk fra 
området”
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Tekst og fotos af Ulla Skovsbøl
www.skolehaver.com

Ni gumlende køer i en halmstrøet stald bliver 
den udsigt, som børn fra Herskindskolen får i et 
nyt og temmelig usædvanligt klasseværelse, der i 
øjeblikket er på vej fra tegnebræt til virkelighed i 
Levefællesskabet Hertha vest for Aarhus. De nye 
rammer til undervisning skal indgå i et ambitiøst 
samarbejde mellem Hertha og Herskindskolen om 
udeskole og skolehaver.

Hertha er et minisamfund, et landsbyfællesskab 
inspireret af Rudolf Steiners antroposofi, hvor al-
mindelige mennesker bor i et tæt og involverende 

naboskab med voksne udviklingshæmmede. De 
kalder det selv for omvendt integration. Der bor 
knap 150 personer i fællesskabet, hvoraf de 25 
har brug for ekstra støtte, og der er beskyttede 
arbejdspladser i Herthas biodynamiske landbrug, 
gartneri, bageri, mejeri og i et stort fælleskøkken.

Tæt på dyr og natur
Det nye undervisningsrum kommer dermed til 
at ligge midt i et aktivt og inkluderende arbejds-
miljø, hvor eleverne ikke kun får jord under neg-

Hertha Levefællesskab
Hertha Levefællesskab byder lærere og elever fra Herskindskolen 
indenfor til samarbejde om skolehaver og udeskole til elever på 
alle klassetrin i biodynamisk landbrug og gartneri
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lene, men også kommer helt tæt på dyrene og 
oplever madens vej fra jord til bord på allernær-
meste hold. Det nye undervisningsrum skal nemlig 
ligge i første sals højde, man skal ind i stalden for 
at komme derop, og under gulvbrædderne bliver 
der rumsteret i det lille mejeri i stueetagen, hvor 
en uddannet mejerist sammen med 2-4 i beskyttet 
beskæftigelse forarbejder mælken fra køerne.

”Det er godt for børn at få kontakt med jorden. 
Det har jeg selv oplevet som barn, og jeg kan 
tydeligt se det på de børn, der allerede kommer 
herud, hvor godt det er,” siger Per Clauson-Kaas, 
som er med i Herthas ledergruppe og har været 
med siden starten i 1996.

Omkring 500 børn fra 12 lokale skoler og 

børnehaver bruger allerede Hertha som oplev-
elseslandbrug, men samarbejdet med Herskind-
skolen skal være mere kontinuerligt, så de samme 
børn kommer igen og igen, passer deres haver, har 
udeskole og oplever Hertha og deres beboere som 
en naturlig del af lokalsamfundet.

Tyvstart for børnehaven
Herthas bestyrelse har bevilliget 600.000 kr. til den 
ombygning af stalden, som skal være rammen for 
skolehave- og udeskoleundervisning.  Ombygnin-
gen er ikke gået i gang, men allerede i år starter 
skolehavesamarbejdet i det små.

Pædagog Truels Truelsen fra Herskind 
Børnehave vil begynde med dyrkning for 
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børnehavebørn og indskolingen i samarbejde med 
lærere fra Herskindskolen og med kyndig rådg-
ivning fra Bernd Nissen, der er en af Herthas to 
gartnere.

”Vi kan starte med haver i små bede til de små, 
for at komme i gang. Det er det mest overskuelige 
for dem, og det er fleksibelt,” siger Bernd Nissen.

”Vi har to små huse, som ikke bliver brugt 
meget, og de ene kan nemt indrettes, så de små har 
et sted at gå ind, når det regner. På den måde får 
vi også en æstetisk helhed med havekasserne uden 
for huset,” siger han.

Tilbud til alle klassetrin
Når det kommende samarbejde om skolehave- 
og udeskole er fuldt udfoldet er tanken at både 
børnehaven og elever på alle klassetrin skal bruge 

haverne og det nye undervisningslokale.
Børnehaven skal kunne booke lokalet med en 

vejleder fra Hertha og de skal dyrke små oversk-
uelige haver, som de passer hver uge sommeren 
gennem. De skal også kunne bruge lokalet som 
spisestue og læse/hyggested. 

De yngste skolelever i indskolingen skal efter 
den foreløbige plan have en ugentlig projektdag på 
Hertha, hvor de dels dyrker haver, dels har praksis-
nær undervisning i naturfag.

Endelig skal de større elever både på mellemtrin-
net (3-6. klasse) og udskolingen (7.-9. klasse) have 
deres gang på Hertha og arbejde med madens vej 
fra råvare til færdigt produkt og med naturfaglige 
forsøg og temaer inden for økologisk og biodyna-
misk produktion.
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Svarkupon om kalenderen i Herskindsigt 
Sæt kryds og aflever kuponen i postkassen, Fuglevænget 36. Afstemningen findes også på Facebook.

 
 Jeg bruger kalenderen flittigt og ser gerne, at den bliver bevaret, som den er

 Kalenderen skal bevares, men den kan med fordel laves smartere

 Jeg bruger andre kalenderløsninger, så det er ligegyldigt for mig

 Andre forslag:

 

 Navn:     Adresse:

  
  Læseklubben starter op efter ferien   
  mandag 28. august klokken 19.00.
  Er du interesseret i at læse bøger og   
  diskutere indholdet med andre, så   
  mød op i BIOHUSET. 
  Bogen, der skal læses til ovennævnte  
  dato, er Sue Monk Kidds ”Fødsels-  
  dagsgaven”. Bogen kan bestilles på   
  Galten Bibliotek, hvor du også kan  
  tilmelde dig.  

 
  Er du interesseret i at strikke?
  
 Så kan du møde ligesindede på 
 Galten Bibliotek om torsdagen 
 klokken 19.00.
 Ring til os vedrørende opstart
 efter sommerferien.

På                     .dk kan 
du finde bladet i digital 
version og læse meget 
mere om foreningerne 

i dit lokalområde...

https://jutlander.dk
http://herskindsigt.dk


ALT INDEN FOR HAVE- 
OG ANLÆGSARBEJDE
• Beskæring, hækklipning, græsklipning
• Pleje og vedligeholdelse af private haver og grønne områder

Kontakt:
ok@maskinudlejning.dk
Tlf. 86 94 58 11 eller
Tlf. 40 63 03 47

A/S

Foto: Kasper Michelsen

https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/
http://okmaskinudlejning.dk
http://mastaal.dk/cms/

