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Leder
AF JAKOB HOUG JAKOBSEN
herskindsigt@gmail.com
Telefon 2231 0191

Harme, galde og forargelse er drivkraften 
bag det, du læser nu. Og alligevel skal 
jeg forsøge at holde mit ordvalg på den 

pæne side og være konstruktiv.
Det handler om sognets eneste lysregulerede 

overgang for fodgængere. Passagen, hvor unge 
som ældre trygt skal kunne krydse Langelinie 
i visheden om, at den kørende trafik gennem 
byen som den største selvfølge holder tilbage, 
når det røde lyssignal beder dem om det.

Men sådan forholder det sig ikke, og netop 
det fremkalder min forargelse. Mange bilister 
ignorerer nemlig signalet og kører over for rødt 
lys. Spørger man rundt blandt byens borgere - 
og det har jeg gjort - så synes det tilmed at være 
et almindeligt kendt problem, hvorfor man 
har vænnet sig til at kigge sig for nogle ekstra 
gange, inden man går over feltet til fods. Og det  

til trods for, at den grønne mand venligt følger 
en på vej.

Sådan skal det ikke være, og vi må i fælles-
skab gøre noget for at begrænse problemet ved 
sammen at genopdrage de trafikanter, der be-
tragter færdselslovgivningen som vejledende.

På redaktionen kontaktede vi tirsdag den 19. 
juni Orla Aagaard, som er landbetjent i Galten 
og omegn. Han var bekendt med problemet, 
og  han rykkede samme eftermiddag en tur til 
Herskind for at observere bilisternes adfærd. 
Det skulle ikke vare mere end et halvt minut, 
inden han havde stoppet to bilister, som kørte 
over for rødt og dermed kvalificerede sig til et 
klip i hver deres kørekort.

Så kan de lære det, tænker jeg, eller kan de 
nu det? I virkeligheden er det vigtigste jo ikke 
den straf, de får for forseelsen. Det helt essen-
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“Hvis vi alle står sammen om det her, 
så tror jeg på, at vi kan ændre 

adfærden i trafikken til det bedre”

tielle - og årsagen til, at vi må gøre noget - er jo, 
at vi frygter, det en dag går galt. At en sagesløs 
fodgænger bliver påkørt og kommer til skade 
eller det, der er værre.

Herskindsigt har en kampagne i støbeskeen, 
og vi vil meget gerne, om du og dine med-
borgere bakker op og deltager i planlægning 
og udførelse. 

Dels skal vi have malet nogle skilte, som sig-
nalerer, at vi holder øje med dem, som kører 
over for rødt lys. Så hvis du er kreativ med en 
pensel, må du meget gerne kontakte os. 

I anden omgang har vi tænkt os at filme 
krydset, så vi kan dokumentere de overtrædel-
ser, der måtte ske. Det vil vi gøre i flere omgange 
og på forskellige dage og tidspunkter. 

Landbetjent Orla Aagaard har tidligere skre-
vet bøder ud på baggrund af videomateriale 

tilsendt fra civile borgere, og efter aftale med 
Herskindsigts redaktion vil han gøre det igen, 
når blot videokvaliteten er god nok til at føre 
bevis for overtrædelsen.

Hvis vi alle står sammen om det her, så tror 
jeg på, at vi kan ændre adfærden i trafikken til 
det bedre. Om ikke andet er jeg sikker på, at 
problemet vil blive stærkt reduceret. Samtidig 
vil det have større gennemslagskraft over for 
myndighederne, hvis vi kan levere en samlet 
og organiseret dokumentation, i stedet for at vi 
hver for sig handler på egen hånd. 

Vil du være med til at gøre det tryggere at 
krydse Langelinie til fods, så tag kontakt til 
redaktionen. Vores numre finder du på side 2.

Herskindsigt ønsker en god sommer til dig 
og dine. 

Og husk så lige at kigge dig for.
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Visionerne er givet videre
Landsbyrådet har afleveret rapporten fra visionsdagen i april til 
beslutningstagerne i Skanderborg byråd

AF TINA THYBO SØRENSEN
Medlem af Landsbyrådet
landsbyrad@gmail.com

SÅDAN! Vi gjorde det!
Visionsrapporten kom afsted til politikerne 

dernede på Fælleden, og vi fik luftet vores vi-
sioner for udviklingen i vores område de næste 
år.

Tak til alle jer, der svarede og deltog i 
spørgeskemaundersøgelsen og på visiondagen 
– hele 227 svarede på vores spørgsmål, og 64 
mødte frem til arrangementet på Herskindsko-
len den 21. april. Det er SÅ flot, og vi kan være 
meget stolte af os selv og hinanden. Hvis I øn-
sker at læse den, kan de findes via www.Her-
skindsigt.dk og afsnittet om Landsbyrådet. Rap-
porten viser, at vi står sammen og er stærke her 
”Nord for Åen”, langt fra Skanderborg. Sådan 
skal det blive ved med at være, og kræfterne 
finder vi sammen. Det kan vi også læse af 
svarene fra jer, hvor en stor del har svaret, at 
fællesskabet tæller højt.

Flere ting går igen
Skolen, institutionerne, Dagli’Brugsen Her-
skind og den offentlige transport er nøgleværdi-
er for os, og det er nok ikke overraskende. I den 
tidligere store rapport fra 2007, der også blev 
sendt til politikerne, viste sig cirka de samme 
fokuspunkter, som generelt tæller højt for de 
små landsbyer.
Ønsker om flere lejeboliger og flere udstyk-
ninger, som placeres op imod skolen, viste sig. 
Lejeboligerne skal blandt andet være tiltænkt 
de ældre borgere samt de yngre, der endnu ikke 
kan låne til ejerboliger.

Vi skal arbejde for flere gangstier og cykel-
stier, så vi forbindes bedre til de andre byer 
omkring os, og så vi kan færdes endnu mere i 
naturen, som vi i området er så glade for at leve 
midt i, fremgår det af rapporten.

Kultur og mad under samme tag
Et kulturmadhus er måske ved at se dagens lys, 
i forbindelse med Herskind Skole- og Børnehus, 
hvis vi er heldige at blive valgt ud til at mod-
tage de millioner kroner, der skal til. Det vil den 
kommende tid vise os, men tanken om, at vi 
kan mødes der og tilkøbe os et måltid, enten til 
at spise på stedet eller tage med os hjem, er po-
sitiv. Her kan ønsket om endnu mere fællesskab 
og et cafémiljø blive udfoldet. Vi må håbe, det 
lykkes at få etableret. 

De unge har ønsker om flere tilbud i fritiden, 
og et sted, der er deres. De synes ikke, at den 
kommunale ungdomsklub dækker dét, de ef-
terspørger. De kunne tænke sig fitnessfacili-
teter, musikstudie, E-sport, gaminglounge, net-
café og en hel hal – så der er noget at arbejde for.

Nogle har ytret sig om, at der køres alt for 
stærkt på vejene i vores små landsbyer – spe-
cielt i Herskind er det galt – både i vængerne og 
på Præstbrovej og Langelinie, og det er noget, 
vi alle bør hjælpes med at få afhjulpet. Svarene 
fra spørgeskemaundersøgelsen peger på, at 
der skal ændres i den kultur, så alle kan føle sig 
trygge ved at færdes i vores område.

Arbejdet går nu for alvor i gang
Nu skal Landsbyrådet i gang med at arbejde for 
at løfte visionerne, så de bliver til virkelighed 
på sigt. Det er et stykke arbejde, der vil tage tid, 
men det er ikke umuligt. Det viser det tidligere 
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arbejde, som Landsbyrådet har udført gennem 
mange år. Vi kan godt ændre og forbedre og 
forny, når bare vi arbejder for det.

Vi har også netop lavet en ny velkomstbro-
chure, som vil blive benyttet fremover til at 
give de nye tilflyttere sammen med vingave 
og medlemskab til en forening. Ansvaret for 
at byde nye tilflyttere hjerteligt velkommen er 

meget vigtigt, og budskabet om, at vi alle har 
mulighed for at få indflydelse og blive hørt, 
skal virkelig italesættes, så ingen er i tvivl. Ingen 
må være i tvivl om, hvor informationerne kan 
findes, og hvad der sker i området, så derfor er 
det meget vigtigt, at nye i området bliver sådan 
informeret, at de ikke tvivler herom.

Rigtig god sommer ønskes I af os.

Brugsen var vært ved et glas bobler, da 
Trine Frengler på vegne af byrådet fik 
overrakt visionsrapporten af Anne Kaa.
FOTO: PREBEN SØRENSEN
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Herskind Forsamlingshus

Udlejning V/Anna Marg. Kristensen. tlf. 53581303
udlejning@herskind-forsamlingshus.dk, www.herskind-forsamlingshus.dk 

Udlejningen går godt
Det store arbejde med hele tiden at forny byens forsamlingshus 
giver igen i form af flere udlejninger

ANNA  MARG. KRISTENSEN
kajoganna@outlook.dk
Telefon 5358 1303 

RENOVERING AF KÆLDEREN er nu af-
sluttet, og den skumle og mørke kælder har fået 
et lyst og indbydende look.

Herskind Folkekøkken har fået deres eget 
skab i viktualierummet, som også har fået 
klinker på gulvet. 

Tak til håndværkere og frivillige, som besty-
relsen endnu engang har trukket på. I skal vide, 
vi i bestyrelsen sætter stor pris på den indsats, I 
endnu engang har ydet. 

Udlejningen går frem
Flere og flere har fået øjnene op for Herskind 
Forsamlingshus, som efterhånden har mange 
fine og indbydende faciliteter, og det bevirker 
en større efterspørgsel på udlejningen.

Forsamlingshuset er lyst og indbydende, og 
mange, som ikke i forvejen kender huset, giver 
udtryk for, at huset er flot med gode faciliteter. 
Især er folk glade for gårdhaven, som bliver flit-
tig brugt i sommermånederne.

Børnecaféen med sundhedsplejerske Hanne 
Kosmann som tovholder kommer hver onsdag. 
Barselsmødrene nyder godt af den lette adgang 
til huset, hvor de er samlet, uanset om de er få 
eller mange. Huset stilles gratis til rådighed for 
byens unge mødre.

Seniorklubben holder sommerferie
Vi mødes igen onsdag 26. september, hvor 
femte sæson bliver skudt igang.

Vi begynder med et besøg på Godsbanen i 
Aarhus og spiser frokost på Street Food.

Normalt mødes vi klokken 11 til 14, med min-
dre andet er aftalt

Vil du vide mere, er du velkommen til at kon-
takte Anna Marg. på telefon 5358 1303

Forslag til arrangementer?
Savner du, der sker noget i forsamlingshuset? 
Hvis ja, så kom meget gerne med forslag til, 
hvad der kan holdes af arrangementer, og giv 
gerne en hånd med. Det gælder dog ikke ung-
domsfester. Kontakt en fra bestyrelsen, hvis du 
har forslag til aktiviteter eller arrangementer.

Rigtig god sommer ønskes alle bladets læsere 
af bestyrelsen i Herskind Forsamlingshus.

http://herskind-forsamlingshus.dk


  2018 7

Kælderen under Herskind Forsamlingshus er nu 
mere indbydende end nogensinde.
FOTOS: ANNA MARG. KRISTENSEN
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Skænkestuen skal have et løft
Det er blot en enkelt ud af mange planer, men sidst på året skal den 
lille stue blandt andet have nyt gulv

AF HENNING BIERING NIELSEN
familienkrogh@gefiber.dk
telefon 2382 2501

ARRANGEMENTER SIDEN SIDST: Den 
forløbne periode har været Skivholme Forsam-
lingshus´ højsæson, idet der har været mange 
udlejninger i april og maj til især konfirma-
tionsfester. Derfor har bestyrelsen ikke holdt ar-
rangementer ud over en arbejdsdag til at shine 
huset lidt op.

Nu er belægningen færdig
I sidste nummer af Herskindsigt skrev jeg, at 
flisebelægningen på havesiden ville være ud-
ført, når bladet udkom. Den plan holdt imidler-
tid ikke. Marts var meget kold, og de to mulige 
weekender, vi havde afsat til projektet, valgte vi 
at aflyse på grund af frost. 

Men nu er det endelig sket. I weekenden 7.-

10. juni knoklede en række frivillige med at få 
belægningen på plads. Se selv på billederne, 
hvor flot det er blevet. Arbejdet blev fulgt op en 
en hyggelig grillaften.
Over sommeren holder vi yderligere to grillaf-
tener: Fredag 7. juli og fredag 24. august, begge 
dage klokken 18.00, hvor vi håber på hyggeligt 
samvær med en masse lokale borgere.
Se desuden opslag på Skivholme Forsamling-
shus’ facebookside og ved byskiltene.

Renovering af skænkestue
Bestyrelsen har mange planer i skuffen om 
løbende forbedringer af Skivholme Forsam-
lingshus.
I efteråret eller til vinter vil vi tage fat på en 
renovering af husets skænkestue. Det drejer sig 
om nyt gulv, isolering af ydervæg, nye yderdøre 
og nyt inventar til service. Alt sammen meget 
tiltrængt og et projekt, som vi vil prøve at ind-
samle midler til.

Læserne ønskes en rigtig god sommer.
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En samling frivillige arbejdede i begyndelsen af juni sammen om 
at færdiggøre belægningen rundt om Skivholme Forsamlingshus.
FOTOS: SØREN STEIN
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Skolen skal have ny leder
Samarbejdet mellem kommunen og Kim Sørensen er ophørt, og 
den konstituerede leder præsenterer her sig selv

AF MOGENS CHRISTENSEN
konstitueret skoleleder
Telefon 8794 3250

EFTER KORT TID som konstitueret skolele-
der for Herskind Skole og Børnehus, har jeg fået 
muligheden for at skrive dette indlæg, som kan 
læses af alle i Herskind og omegn. Jeg vil benyt-
te lejligheden til at give en kort præsentation 
af, hvem jeg er, og hvad jeg tænker om opgaven.

Hvem er jeg?
Mit lærerliv startede i 1981 i Aarhus Vest, og jeg 
søgte og fik mit første lederjob som pædago-
gisk leder i 1996 i Mårslet. Efter en tur omkring 
Nordgårdskolen i Gellerup, søgte jeg til Stilling, 
hvor jeg arbejdede som pædagogisk leder og 
skoleleder frem til januar 2015. 

Siden da har arbejdslivet omfattet konsulen-
tarbejde og konstitueringer som viceskoleleder 
og skoleleder.

Privat er jeg gift med Tessa og sammen har vi 
Martin og Caroline på henholdsvis 30 og 25 år. 
Tessa og jeg bor i hus i Harlev, og ud over at gå 
tur med hunden dyrker jeg tennis og bordten-
nis og kører mountainbike. Musik, litteratur og 
en god fodboldkamp bliver der også tid til.

Har prøvet det før
Jeg har erfaring med at overtage en skole for en 
periode, og jeg håber og tror, at jeg kan bidrage 
til, at Herskind Skole og Børnehus får en god 
periode og bliver klar til at modtage en ny 
skoleleder – formodentlig 1. dec. 2018.

Det sker i samarbejde med Betina Duedal og 
Ole Drøgemøller og hele skolens personale.

Men det skal også ske i samarbejde med foræl-
dre og det lokalsamfund, som skole og børne-
hus er en del af. 

De første dage har budt på flere kontakter til 
forældre og repræsentanter for forskellige dele 
af lokalsamfundet. Det ser jeg frem til meget 
mere af. Et af mine fokuspunkter er samarbe-
jdet med forældre og aktører i lokalsamfun-
det, som kan være med til at styrke skolens og 
børnehusets arbejde med børnenes læring og 
sammenhængen i børnenes liv.

Kommunikation og drift i højsædet
Et andet fokuspunkt er god kommunikation. 
Det omfatter både relevant information og di-
alog med en åben tilgang. Jeg vil være nysgerrig 
på, hvordan der tales om skole og børnehus, og 
hvordan vi får den gode fortælling til at leve. 

Positive forventninger til skole og børnehus 
betyder utrolig meget for børnenes motivation 
og læring, når de går ind ad døren om mor-
genen.

Et tredje fokuspunkt er driften. Lige nu er 
fokus på planlægningen af det kommende 
skoleår og afslutningen af indeværende 
skoleår. De sidste prøver er ved at blive afviklet 
og snart synger vi ferie-sangen i samlet flok, in-
den vi øns-ker hinanden god sommerferie.

Tak for en god velkomst
Til slut vil jeg gerne fremhæve ledelse og per-
sonale i skole og børnehus, som har været åbne 
og imødekommende, så jeg har haft let ved at 
komme i gang med arbejdet. 

Jeg ser frem til en periode her I Herskind med 
spændende udfordringer og opgaver, som jeg 
og de dygtige medarbejdere skal løse.

https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
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Langelinie 75, Herskind 
8464 Galten

 Til alle lejligheder
 Tlf. 71994377ÅBNINGSTIDER:

Ons-fre: 10-17
Lør: 10-14

 Buketter
Besøg værkstedet
Landsbyvænget 26
Hertha.

Fredag 10-16 eller
ring for aftale 40 34 51 14

Guldsmed

Galten Radio - TV ApS
Søndergade 10 · 8464 Galten
Tlf. 86 94 34 67
galten.radio@panasoniccenter.dk
Eget serviceværksted - Egen montør og antennemand

Galten Radio - TV ApS
Søndergade 10 · 8464 Galten
Tlf. 86 94 34 67
galten.radio@panasoniccenter.dk

Galten Radio - TV ApS
Søndergade 10 · 8464 Galten

Tlf. 86 94 34 67
galten.radio@panasoniccenter.dk

Galten Radio - TV ApS
Søndergade 10 · 8464 Galten

Tlf. 86 94 34 67
galten.radio@panasoniccenter.dk

Eget serviceværksted - Egen montør og antennemandEget serviceværksted - Egen montør og antennemand

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

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

https://www.facebook.com/decoplant
http://www.2talgalten.dk/
http://www.torbensvendsen.dk
http://okmaskinudlejning.dk
https://www.facebook.com/Herskindsigt
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Mit liv som spejder
Spejder er ikke noget jeg går til længere, det er noget jeg er.

AF MAJA VAARMARK
Spejderne i Herskind
majavaarmark@gmail.com

JEG ER TROPSPEJDER i Herskind sammen 
med otte andre glade spejdere. Vi går til spejder 
om torsdagen i to timer, hvor vi når alt det, vi 
kan. For mig er spejder en del af min hverdag. 
Jeg bruger det også uden for spejder, for eksem-
pel i skole, hjemme eller til andre fritidsaktiv-
iteter.

Hvad gør det udfordrende?
Det kan være sjovt, udfordrende og nogen 
gange lidt svært at gå til spejder. Selvom det er 
noget, jeg selv har valgt og gå til, kan det også 
være udfordrende. Men i det hele taget er det 
rigtigt sjovt at gå til spejder. Man lærer nye per-
soner at kende, og man lærer også sig selv at 
kende.

Hvad laver man som trop spejder?
Når man er en tropspejder, er det meget forskel-
ligt, hvad vi laver. For det meste laver vi ting, så 
vi kan tage mærker. Nogle gange er vi ude på 
løb, eller så sidder vi indenfor og laver en mere 
kreativ ting, mens vi drikker varm te med suk-
ker.

Vinterkulden
Hvis det er vinter, er vi meget indenfor. Vi laver 
tit mere kreative ting som bålkapper, kort og 
andre mere kreative ting. Nogen gange har vi 
også leget sjove spejderlege.

De store spejderlejre
I sommerferien 2017 var junior-, trop- og senior 
-spejderne på SL 2017. Det var en stor oplevelse 
for alle, og det er noget, ingen vil glemme. En af 
de ting, som jeg personligt godt kunne lide ved 
det, var at tale med spejdere fra andre lande. Jeg 
fik endda også et mærke af en fra England.

At være spejder bliver ofte til 
noget, man bruger i mange 
andre sammenhænge i 
hverdagen, fortæller Maja 
Vaarmark, der også har med-
sendt dette billede.
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Nyt fra bæverflokken
Spejderne er gået på sommerferie, mens de glæder sig til sommer-
lejren i august

AF HELLE PERNILLE HANSEN
hellepernille@hotmail.com
Telefon 2536 3396

VI ER en skøn bæverflok med engagerede og 
dejlige unger fra 0. og 1. klasse. Vi mødes hver 
onsdag på trekanten fra klokken 16.30 til 18.00.

I foråret har vi nydt det dejlige vejr med en 
masse ude aktiviteter. Der er blevet bygget 
huler, lavet bål, og vi har fået lavet en fantas-

tisk brændenældesuppe, pandekager og lækre 
snobrød. Senest har vi kastet os ud i en anden 
klassisk spejderdisciplin, nemlig knob, reb og 
rafter. Blandt andet har vi bygget gynger, som 
vi har leget og svinget os i.

I uge 32 drager vi med de øvrige Herskindspe-
jdere til Sejs på sommerlejr, hvor vi blandt an-
det skal gå ti kilometer hen til lejren, sove i telte 
og lave sjove og spændende aktiviteter.

Vi begynder igen efter ferien med fælles 
oprykning 23. august klokken 18.00, og første 
bævermøde er onsdag 29. august.

  
 

 

 

 
 

Murermester Ove Kristensen ApS 
Terpvej 10 C, Skivholme 

8464 Galten. Tlf. 4035 9292 
  

  

 

Lipo´s Islændercenter 
Tilbyder: 
Rideundervisning på    
Islandske heste. 
Undervisning er for voksne og børn. 

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 

 

 

 

Meget mere discount!

Skovlundvej 5 • Skovby Købmand 
Morten  
Rasmussen

Åbent alle
 ugens dage     

 7-22

NY ÅBNINGSTID
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 DET SKER...
              i Skivholme Sogn

 

     På www.herskindsigt.dk kan du se en løbende opdateret version af kalenderen 
     over aktiviteter i vores område.

     Hvis du har arrangementer, som du gerne vil have ført i kalenderen eller på 
     DET SKER, kan du skrive til os på herskindsigtkalender@gmail.com.

 
 
Juli 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Fredag 7. 18.00 Grillaften Skivholme 
Forsamlingshus 

 
August 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Fredag 17.  HB Sommerfest Teltet og hallen 

Lørdag 18.  HB Sommerfest Teltet og hallen 

Torsdag 23. 18.00 Fælles oprykning hos spejderne Trekanten 

Fredag 24. 18.00 Grillaften Skivholme 
Forsamlingshus 

 
September 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Lørdag 1. 11:00 
- 
16:30 

Høstmarked Hertha 

Onsdag 26.  11.00 Seniorklubben begynder 5. sæson Godsbanen i Aarhus 
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Kommentar
“Hvad med frivilligheden fremadrettet i vores område?”            
spørger en af bladets læsere

AF BIRGIT SIEGFREDSEN
birgit.siegfredsen@gmail.com
Telefon 2811 7779

SIDEN SIDST har der været afholdt visions-
dag i april og overrækkelse af en meget flot 
visionsrapport til Skanderborg kommune via 
vores lokale byrådspolitiker, Trine Frengler. 

Det er alt i alt positive strømninger i vores 
lokalområde, men efter enhver fest kommer 
også en hverdag, og hvad mener jeg nu med 
det? Der er lagt meget energi i at afdække, hvil-
ke ønsker og muligheder vi ser fremadrettet, 
og der er rigtig god læsning i visionsrapporten, 
men hvem skal løfte alle de spændende ideer?

Det bringer mig frem til kernen i mit indlæg, 
nemlig aktiviteter båret af frivillighed.

Brændte ildsjælene ud?
Historikken for det mangfoldige foreningsliv 
i området er skabt på basis af nogle ildsjæle, 
som brændte for forskellige tiltag, heriblandt 
Landsbyrådet. Tanken var, at man havde et sam-
lende organ for foreningerne. Et organ, som var 
et politisk talerør til kommunen i sager, som 
havde betydning for mange borgere i sognet. 
Desværre må jeg konstatere, at ildsjælene af 
forskellige årsager blev lidt “udbrændte”, har 
fundet andre interesseområder eller bare ikke 
har overskud længere. 

En ekstraordinær generalforsamling har gen-
skabt Landsbyrådet,hvilket jeg synes er særde-
les positivt.

Foreningerne tørster efter hjælp
Alt arbejde i foreninger er baseret på frivil-
lighed, og hvis vi fortsat skal have et bredt og 
rigt udvalg af tilbud, skal der måske ske en 
forandring af det bestående.

Det er efter min opfattelse en generel tendens 
i vores område, at flere foreninger kæmper 
med at overleve med årsag i manglende tilslut-
ning til bestyrelsesarbejdet og arbejdskraft i 
det daglige.

Jeg har selv været frivillig i Biohuset i Galten 
og er for tiden også frivillig i lokalområdet. Det 
har jeg blandt andet fået følgende positivt ud 
af:

• Masser af gode oplevelser
• Mødt mennesker, der er forskellige fra mig 

selv
• Fået udvidet horisonten via mødet med 

forskellige kompetencer
• Større netværk og vennekreds
• Som tilflytter lært nogle at kende her i om-

rådet

Alle kan give et bidrag til fællesskabet via en 
frivillig indsats - stor som lille.

Derfor bør vi alle overveje, hvorvidt  og hvor 
meget vi vil investere af vores fritid på at skabe 
større sammenhængskraft mellem de unge, 
dem midt imellem og de ældre og understøtte 
det eksisterende foreningsliv eller nye tiltag, 
hvis vi fortsat skal have en bred vifte af tilbud i 
Herskind-Skivholme.
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Glæd jer til sommerfesten
Boldklubbens årlige fest nærmer sig med hastige skridt, og der er 
allerede åbnet for billetsalget

AF BIRGITTE H. NIELSEN
birgittehojklint@hotmail.com
Telefon 2235 2008

SIDEN SIDST er Mogens Enevoldsen trådt 
ind i Herskind Boldklubs bestyrelse. Har du 
spørgsmål til klubbens aktiviteter, ris, ros el-
ler forslag til nye tiltag - måske har du lyst til 
at træne et hold i et eller andet, som du er god 
til, så kontakt endelig en af os i bestyrelsen. Se 
kontaktoplysninger og læs mere om Herskind 
Boldklub på vores hjemmeside: http://www.her-
skindboldklub.dk.

 

Floorball er en stor succes
Så er der mulighed for at spille floorball i Her-

skind Boldklub. Et par uger inden påsken blev 
en håndfuld gode ideer, noget kampgejst og en 
masse engagement omsat til en konkret plan 
om at sætte gang i et floorballhold i Herskind 
Boldklub. 

Det blev aftalt at starte op med en gratis 
prøvesæson for at se, om der var interesse i Her-
skind i forhold til at afprøve floorball. På min-
dre end  to uger blev holdet  fuldt booket, og 
der er allerede flere på ventelisten.

Tirsdag efter påsken var første træningsaften. 
Humøret var højt, og alle 20 deltagere glædede 
sig til at komme igang. Vi spiller motionsfloor-
ball, og alle mellem 15 og 75 år kan være med 
- og vi spiller med blandede hold m/k. Pulsen 
er høj, og der bliver heppet og kommenteret 
lystigt under kampene og efter en times træn-
ing er de fleste godt trætte.   

Vi er meget glade for den store opbakning 
fra alle de nye floorballmedlemmer og håber at 

I april var der gymnastikopvisning i hallen med fire 
lokale børnehold samt et gæstehold fra Hammel.
FOTO: BIRGITTE H. NIELSEN
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kunne udvide tilbuddet, så endnu flere kan få 
mulighed til at spille floorball - det er godt for 
pulsen og det gode humør.

Gymnastikopvisning i fyldt hal
Søndag 8. april 2018 skinnede solen for næsten 
første gang i år dejligt fra en skyfri himmel, 
men det afholdt ikke folk i Herskind og omegn 
fra at søge mod Herskindhallen, og vi må sige, 
at de udgjorde et fantastisk publikum.

Hele fire lokale børnegymnastikhold og et 
gæstehold fra Hammel stod spændte klar til 
at vise det store publikum, hvad de havde lært 
i sæsonen. Det var en super god opvisning, og 
man kunne virkelig se, at gymnasterne havde 
lært en masse nyt i løbet af sæsonen.

Vi sluttede af med kaffe, boller og kage, inden 
alle kunne tage hjem og nyde resten af sønda-
gen.

Vi glæder os til sæsonstart i september. Hold 
øje med hjemmesiden - tilmeldingen til alle 
gymnastikhold åbner 1. august 2018.

HB Runners vil gerne være flere
Kom og mød os ved Brugsen hver mandag klok-
ken 19.15. Vi kunne rigtig godt tænke os, at vi var 

nogle flere løbere til ihvertfald til en omgang 
fælles træning hver uge. 

Rigtig mange vælger at løbe alene, og det er 
rigtig skønt - men for fællesskabets skyld ville 
det være fedt, om vi var en ordentlig flok i for-
skellige tempi, så både nybegyndere og erfarne 
kunne få noget ud af fællesturene.

Og skulle der nu sidde en i Herskind eller 
omegn, som har instruktørerfaring, eller som 
gerne vil give videre af egen erfaring, kunne 
det være super fedt at få dig/jer med ombord, så 
vejrtrækning, tempo, intervaltræning og løber-
elaterede spørgsmål kunne blive integreret i 
fællestræningen.

Vi har en vision om, at Herskind og omegn 
på sigt bliver kendt som byen, hvor alle aldre 
mødes til løb fra Brugsen hver mandag. Og for 
familier med større børn vil det være oplagt 
som familie-motion. Håber, at rigtig mange 
møder op hen over sommeren.

Og husk, der er løb i Herskind til sommer-
festen, og vi genoptager også nytårsløbet.http://
www.herskindboldklub.dk/HB-Runners.

Sommerfest 17.-18. august 2018
I KAN GODT GLÆDE JER! Det bliver et par dage 

Det bliver Rocketeers, som spiller op til 
dans lørdag aften til årets sommerfest.
PR-FOTO
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med fuld fart på. Her kommer et par stikord til 
at pirre til nysgerrigheden.

• Matiné for det modne publikum
• Idræt på tværs 
• Tombola
• Fællesspisning fredag
• Løb og cykelløb med fælles opvarmning
• Cykel-Racerbil
• HERSKIND MESTER - 5 kamp 
• Krea-hjørne
• Fodboldturnering
• Fest for alle over 18 år lørdag
• og meget mere

Billetsalget til fællesspisning, morgenmad og 
voksenfesten er åben.http://www.herskindbold-
klub.dk/Herskind-Sommerfest

Vi glæder os til at se jer!

Sommerhåndbold for de 4-7 årige
I maj startede vi op med sommerhåndbold for 
de 4-7 årige. I første omgang for lige at teste, om 
der var interesse for det. Og det må man sige, 
at der var. Ved første og anden træning var der 
henholdsvis 25 og 21 begejstrede og nysgerrige 
piger og drenge mødt op, og der blev rigtig gået 
til den med boldene. 

Holdet trænes af Lotte og Ulla Maria, som 
selv havde henvendt sig til Herskind Boldklub 
og spurgt, om de måtte prøve at starte et hånd-
boldhold for børn op. Der startes op med hånd-

boldtræning efter sommerferien for børn til og 
med 1. klasse. 

Vi kunne godt bruge endnu en træner til 
holdet, så hvis det kunne være dig, er du meget 
velkommen til at kontakte et medlem af besty-
relsen for at høre mere - se kontaktoplysninger 
her: http://www.herskindboldklub.dk/Besty-
relsen. 

Sommerbadminton
Der har været sommerbadminton for børn i 
denne sæson på torsdage klokken 16:15-17:45 
frem til 19. juni. Der er generelt god opbakn-
ing til badmintonholdene, og vi glæder os til at 
fortsætte med badminton i næste sæson.

Sæsonafslutningsmøde for trænere 
Torsdag 24. maj blev der holdt sæsonafslut-
ningsmøde for Herskind Boldklubs trænere. 
Der var inviteret til bobler og sushi og lagt op 
til en hyggelig aften, hvor bestyrelsen gerne 
ville høre trænernes syn på den forgangne 
sæson, forslag til næste sæson, forslag til nye 
hold/initiativer og materialeønsker. Derudover 
efterlyste bestyrelsen input til, hvad der kunne 
gøre det mere attraktivt at være træner/frivillig 
i klubben, hvad der kunne gøres for at fast-
holde og tiltrække de unge fra 12 år og opefter 
samt forslag til udvikling af klubben.

Det var en rigtig hyggelig aften, og bestyrel-
sen modtog mange værdifulde forslag og idéer 
til den kommende sæson. 
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Der er børnehåndbold igen efter sommerferien.
FOTO: BIRGITTE H. NIELSEEN

   Bestyrelsen:
  
  Formand: Peter Libergren
  Næstformand: Liv Stahl Madsen
  Kasserer: Jesper Green Jakobsen
  Sekretær: Birgitte H. Nielsen
  Best.medl.: Mogens Enevoldsen

Boldklubbens trænere sluttede sæsonen 
af med sushi og bobler.
FOTO: BIRGITTE H. NIELSEN
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At leve på landet er en livsstil
Der skal fortsat være liv i landsbyerne, skriver Landsbysamvirket, 
der har sendt det følgende til kommunen

AF KNUD ERIK ELMANN JENSEN 
Landsbysamvirket, Skb. Kommune
knud.erik.elmann@gmail.com

AT LEVE på landet er en livsstil, som lægger 
megen vægt på såvel kultur som natur. Det so-
ciale liv er veludviklet med stor vægt på nabo-
skab. Vi skal sikre, at man kan bo i vores lands-
byer uanset alder, værdier og behov. 

Der skal være boformer til alle, også når ens 
behov skifter. Det skal være muligt at blive 
boende i sit nærområde, når der sker foran-
dringer i ens liv, og vi skal sikre, at der er huse 
til alle, uanset om man er til leje eller eje, stort 
eller småt, alene eller sammen. 

Tryg hverdag for familierne
Vi skal have gode rammer og muligheder for 
børnefamilierne med en tryg og kvalitetsrig 
hverdag. Stærke fællesskaber og nærvær er med 
til at skabe løsninger til børnefamilierne. Løs-
ninger der sikrer sammenhæng i hverdagen, 
og som skaber et godt fundament for, at det en-
kelte barn kan udfolde sit fulde potentiale. 

At skabe gode vilkår for børnefamilier han-
dler også om gode institutioner, skoler og fore-
ninger, og at vores landsbyområder er en biolo-
gisk og fysisk oplevelse, der appellerer til leg og 
fantasi.

Landsbyerne er og skal være attraktive for 
børnefamilier, som søger væk fra byernes støj 
og stenmiljø. Muligheden for etablering af selv-
forsyning, legemiljø eller større haveavl står 
højt på familiernes prioriteringsliste. Landsby-
miljøet skal bevares og ikke efterabe bymiljøet. 
Der skal udpeges områder, hvor der kan eksper-

imenteres med boligformer. 

Bevar de regionale busruter
Vores geografi skal udnyttes gennem gode 
forbindelser og adgangsforhold. Infrastruk-
turen skal gøre hverdagen aktiv og let, og det 
skal være nemt at komme rundt i kommunen, 
uanset færdselsmiddel. En velfungerende lokal 
infrastruktur er en forudsætning for både at 
tiltrække og fastholde borgere og virksom-
heder. 

Overdrevne koncentrationer af boliger el-
ler arbejdspladser kan skabe trafikproblemer 
morgen og aften. Der arbejdes for en sikring af 
det eksisterende banelegeme over Ry og Alken. 
Desuden skal der arbejdes for bevarelse af re-
gionale busruter igennem kommunen. Derfor 
skal kommunen både lave de forbedringer den 
selv kan, og samtidig være proaktiv i påvirknin-
gen af både regionale og nationale beslutning-
stagere. Der skal være mobildækning i hele 
kommunen.

Vi skal arbejde for et bredere udvalg af leje- 
og ejerboliger, så mange forskellige mennesker 
skaber liv i vores byer. Vore landsbyer skal ikke 
byfortættes, men i stedet videreudvikles efter 
en tusindårig tradition med på baggrund af det 
moderne samfund og ny teknologi. Det kan vi 
blandt andet gøre ved at udvikle områder med 
blandet boligbyggeri. 

Udbuddet af boformer skal øges i vores lands-
byer ved at give optimale muligheder for at in-
drette boliger af forskellige typer. Det kan både 
være videreudvikling af eksisterende områder 
og udvikling af nye områder, men ikke nødven-
digvis er så opdelt efter størrelse af hus og/eller 
grund som i dag.                              =>



  2018 21

Unge og yngre familier skal have en mulig 
landingszone på landet, så det er muligt at 
etablere sig uden nødvendigvis at købe bolig 
i første omgang. Ungdomsboliger skal tænkes 
ind som en mulighed generelt i boligprojekter, 
så alle aldre mødes der, hvor man bor. 

Mulighederne for fleksible anvendelser af 
eksisterende bygninger i det åbne land skal ud-
nyttes, så eksempelvis nedlagte landbrugsejen-
domme skal omdannes til mere end én bolig.

Der skal i landsbyer oprettes freelancehuse, 
hvor selvstændige billigt kan leje sig ind i et er-
hvervsfællesskab og dermed i højere grad kan 
balancere mellem familieliv og erhvervsliv. 

Udbuddet af attraktive boformer skal øges 
gennem kommune- og lokalplanlægningen 
de steder, hvor efterspørgslen er størst. Nye 
boligområder skal udpeges, og der skal være 
mulighed for udstykning af både store og små 
mindre parcelhusgrunde. Det er også vigtigt, at 
der kommer enkelte nye byggegrunde i de min-

dre landsbyer. Diversiteten er en del af landsby-
miljøet.

Pasning og pleje af børn og ældre
Der skal være pasningsgaranti i nærområdet 
med høj kvalitet og med valgmulighed mellem 
dagpleje og vuggestue. Kommunens landsby-
skoler skal bevares. Landsbyerne i skoledis-
trikterne skal udbygges med nye boliger for at 
sikre pædagogisk og økonomisk hensigtsmæs-
sige klassekvotienter.  

Det skal sikres, at der kan tilbydes plejehjem-
spladser i en eller flere landsbyer.

Infrastrukturen i de mindre lokalsamfund og 
på tværs af kommunen skal vurderes med hen-
blik på øgede mobilitetsmuligheder i det åbne 
land, så det bliver attraktivt at bosætte sig der 
også for børnefamilier. 

Landsbymiljøet med dets diversitet skal be-
vares og ikke efterabe bymiljøet.

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… 
 

Privat & erhverv
Facader
Gips 
Fuldspartling
Vægge/træværk
Filt/glasvæv
Loft
Renoveringer
Nybyg/tilbyg

Pensleriet
Provstevænget 8
8464 Galten

5054 8776
info@pensleriet.dk
www.pensleriet.dk

http://mortenselservice.dk
https://www.jbogr.dk
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Spor i landskabet
Det gode vejr i maj dannede rammen om en inspirerende fugletur 
med indlagt overraskelse

AF HANS GRAVSHOLT
hagra@gefiberpost.dk
Telefon 8695 4155

14 PERSONER MØDTES 21. maj klokken 
20.30 foran hovedhuset i Hertha. Det var et pas-
sende antal, og de fire var ikke fra Herskind-om-
rådet. Vejret var virkelig godt og temperaturen 
behagelig. Ikke så varmt som midt på dagen. 
Per bød velkommen og forklarede de udefra 
kommende deltagere lidt om Hertha.

Derefter gik flokken ned gennem gartneriet 
og forbi kostalden og fortsatte ned til lerknold-
en vest for mergelgraven. Her så man shelteret, 
og man beundrede udsigten ud over mergel-

graven og spættehullerne, inden man gik vi-
dere ned til Skovfogdens Hauge. Her så man ud-
sigten ud over ”Herthas sø”, og Per fortalte om 
de mange fugle, der kom der.

Selvfølgelig snak om vindmøller
Næste stop var nogle 100 meter mod øst til 
Aarhus Kommune, hvor der også blev vist og 
fortalt om fugle. Der blev ”naturligvis” også 
fortalt om Aarhus Kommunes planer om to 150 
meter høje vind møller på marken lige syd for 
Herthas sø. Det bliver forhåbentlig/sandsynlig-
vis ikke til noget. Den lavfrekvente støj og glimt 
fra vingerne kan for mange være meget gener-
ende.

Tilbage ved fugletårnet var man oppe i det. 

På fugleturen 21. maj blev deltagerne overrasket 
med kaffe og rundstykker i fugletårnet.
FOTO: HANS GRAVSHOLT
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Her var der en overraskelse. Per havde sørget 
for, at der var kaffe/te og rundstykker. Det var 
deltagerne meget glade for. Efter en forklar-
ing om de fugle, der kom i løbet af året, og som 
Per have opsat en oversigt over, gik man ud på 
broen til Lyngbygård Å, hvor der blev fortalt om 
genslyngningen af åen for nogle år siden.

Nu var der gået et par timer, og man gik til-
bage mod Hertha. Ved Engvej 2 gik man ind 
på Herthas jord og gik ad den vej, hvor der er 
planer om at få lavet en handicapvenlig sti med 
fast underlag, det vil sige med kalkstabiliseret 
cykelgrus i cirka halvanden meters bredde. Per 

havde fået slået græsset op til Hertha øst om 
Engvej 5. Hvornår projektet bliver gennemført 
en endnu uafklaret.

Intet nyt fra vestfronten
Hvad angår udvidelse af sporet vest for slugten 
ved Præstbrovej syd for Herskind, så er er der in-
tet nyt, i forhold til hvad der tidligere er beskre-
vet, men fotoet ovenfor fra Bøgeskovvej 8 viser, 
at der er en fin udsigt ned mod Herskind Bæk. 
Første foto er med Bøgeskovgård i baggrunden, 
og fotoet herunder er med udsigt til det nu-
værende spor i baggrunden.

FOTO: HANS GRAVSHOLT

FOTO: HANS GRAVSHOLT
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Drømmen om fællesskabet
Følgende indlæg er skrevet af Freja, som bor i Hertha med sin kone 
Maja og datteren Runa

AF FREJA PEDERSEN
Beboer i Hertha
freja.holgerpedersen@gmail.com

MAJA OG JEG flyttede til Hertha to måned-
er før Runas fødsel. Vi var flyttet fra storbyen 
København med en drøm om at indgå i et større 
fællesskab end vores egen lille enhed som fami-
lie og med en drøm om at bo midt i natur og i 
et fællesskab, hvor man rent faktisk kender sin 
nabo og hilser og taler med dem, der bor i loka-
lmiljøet.  

Mit Hertha er som mor også Runas Hertha. 
Set fra hendes perspektiv er Hertha grusvej, 
vandpytter, sang og folkemusik, blomster, tisse-
myrer, engelstatue, legeplads, heste, køer, grise, 
”mit hus”, Olivia, Johannes, Ava, Elvira, Tobias, 
vinter, sommer, søen, sommerfugl, sten, jord-
bær, Ulla, Heino, Heinos cykel, Nikolaj, mors 
arbejde, hønsene, æg, mælk, Bent på mælkekar-
tonen, kage, butikken, scooter, ”Hjem til mit 
Hertha,” som hun siger, når hun har hjemve.   

Traditioner knytter os sammen
Hertha er for mig blevet det sted, hvor jeg og 
min familie har noget sammen med mange 
andre mennesker, som binder os sammen med 
dem/jer. Vi har traditioner, som eksempelvis 
årstidsfester og høstmarked, som jeg oplever 
knytter os sammen. Dels i form af, at vi møder 
hinanden i den forbindelse, men i høj grad 
også fordi, at det er noget, vi har sammen, no-
get, der er vores og dermed med til at definere 
os som et fællesskab. Det oplever jeg især, når 
vi har gæster med udefra i forbindelse med de 
begivenheder. 

Men helt centralt for sammenhængskraf-
ten, oplever jeg, er det daglige hverdagsmøde. 
I min dagligdag, hvor jeg bevæger mig rundt i 

Hertha, enten i forbindelse med arbejde eller i 
forbindelse med, at vi som familie er ude i Her-
thas gader, grønne arealer, fælleshus, legeplads 
med videre, møder jeg mine levefæller, vi hilser 
og nogle gange taler kort eller længere med hi-
nanden. Jeg er ikke sikker på, at det så meget er 
snakken, der binder os sammen, men nok mest 
øjenkontakten, kigget ind i den andens tilstand 
og måde at relatere sig til dig på. Et sjælemøde.  

Hinandens forudsætninger
Bofællesskaberne er for mig grundstenen i 
Herthas identitet. Vores fælles ophav, hvor alt-
ing er vokset ud fra og omkring. Men foruden 
det samfund, som er bygget op og eksisterer 
omkring bofællesskaberne, ville bofællesskab-
erne heller ikke være det, de er. Vi er hinandens 
forudsætninger, samtidig med at vi er ét.

Herthahus føler jeg efterhånden, som mit 
andet hjem. Når jeg er på arbejde der, tager 
jeg del i hverdagen sammen med Sara, Bir-
gitte, Lars, Morten, Maria, Simone, Arnanuaq, 
Camilla og Malene og dejlige kollegaer. Hverd-
agen knytter sammen. Rutinerne, rytmerne, 
gøremålene. Men mest af alt fordi der er så 
meget hjerteåbenhed fra beboerne, så meget 
tydelig tale, oprigtige kram, oprigtig vrede, 
oprigtig fis og ballade. 

At kunne invitere sit barn og ægtefællen med 
til morgenmad i Herthahus en søndag får græn-
serne mellem institution og levefællesskab til 
at flyde ud.  Jeg lever her i Hertha sammen med 
de mennesker, der lever i bofællesskaberne. 
Vi har noget sammen, en identitet, gøremål, 
traditioner, møder,  -  og derfor er de ikke bare 
nogen, jeg er sammen med i forbindelse med 
mit arbejde, de er mine leve- og livsfæller og alt, 
hvad der ligger deri.     

Kulturen i fællesledelsen
Afslutningsvis vil jeg runde fællesledelsen som 
en stor del af ”mit Hertha”.  Her forbindes jeg 
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med de andre i fællesledelsen gennem kend-
skabet til deres holdning - og deres til mit, bet-
inget af, at vi har en kultur i fællesledelsen, hvor 
vi tør sige tingene højt til hinanden og samti-
dig bevare den gode tone og på trods af even-
tuelle uenigheder ser hinanden i øjnene, når 
mødet er slut. 

Arbejdet i fællesledelsen er arbejdet for det 
fælles bedste. Så det retter min energi og om-
sorg imod det, der er større end min egen lille 
familieenhed.   

En gang om ugen har vi småbørnsfamilie-
spisning, hvor vi skiftes til at lave mad til hi-
nanden og spiser sammen i fælleshuset. Jeg 
ser det som en fantastisk mulighed for at have 
hverdagskontakten med andre småbørnsforæl-
dre i en hverdag, der ellers kan være travl, blive 
inspireret i mit forældreskab, madretter, og 
netop bryde op med familiens egen lille enhed 
ind i en overskuelig og genkendelig sammen-
hæng, hvor mit barn også kan blive klogere på 
sig selv og andre.

For Freja og datteren Runa er naturen 
og fællesskabet i Hertha drømmen, der 
er gået i opfyldelse.
FOTO: FREJA PEDERSEN
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Åben dag i Hertha
Både vejret, de besøgende og omsætningen var med arrangørerne 
af det årlige marked i maj

AF PER CLAUSON-KAAS
per.clauson-kaas@hertha.dk
Telefon 3840 3405 

SIKKEN EN DAG, sikken en måned! 5. maj be-
gyndte SolskinsDanmark med et vejr, der skulle 
vare maj måned ud med 20-25 grader hver dag.

Første lørdag i maj har Hertha gennem 
flere år haft lørdagscafé, åbne værksteder og 
bagagerumssalg. Da vi begyndte for cirka ti år 
siden, kom der 200-300 besøgende. Nogle gange 
i silende regn, andre gange var det koldt og 
blæsende, men i år var der 20 grader hele dagen 
og med mennesker over alt. De kom på cykel, i 
bil eller gående, købte sandwich, suppe, kaffe 
og kage, satte sig i græsset og nød årets første 
varme dag. Børnene legede, og Kallehauges 
heste gik lige så roligt med den ene fulde vogn 
af glade børn og voksne efter den anden.

Varer skiftede hænder
Der var 15-20 boder, hvor folk solgte gammelt og 
nyt efter bedste evne. Hele dagen var pladsen 
foran Herthahus fuld af folk, for her kunne alle 

sælge alt til alle. Flere fra Herskind kom med 
deres boder og solgte med. Det var hyggeligt.

De to caféer var rigtig godt besøgt, og da klok-
ken nærmede sig lukketid, var der udsolgt af 
mad og kager. Herthas fløjteband optrådte, og 
”Korianderne” sang for alle.

Om formiddagen kunne man følge malknin-
gen af Herthas køer og siden købe deres dejlige 
mælk. Der var rundvisning i gartneriet, og 
vævestuen fik solgt en masse. Jo alle var glade 
for at vise det frem, som de lavede og arbejdede 
med til hverdag.

Omsætningen var god
Ved 16-tiden, da dagen var omme, havde der 
nok været omkring 800 besøgende. Caféerne 
og værkstederne har omsat for omkring 40.000 
kroner, og hvad de enkelte loppemarkeder 
omsatte, ved vi ikke. Det skal dog også siges, at 
der i forbindelse med dagen er en del udgifter, 
der skal dækkes.

Også mange glade frivillige - cirka 100 - har 
været engagerede i såvel forberedelser, af-
vikling af dagen samt efterfølgende oprydning. 

Ja, tak til alle!
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Kommunen indefra ...
Vores lokale medlem af byrådet skriver i denne faste klumme om 
sine oplevelser som politiker og om de beslutninger, som hun er 
med til at træffe

AF TRINE FRENGLER
trine@holtenfrengler.dk
Telefon 2762 8694

“BRO BRO BRILLE, klokken ringer elleve, 
kejseren står på sit høje hvide slot…..”

En kejser har vi selvfølgelig ikke i Skander-
borg kommune, men en borgmester der sam-
men med ca. 650 medarbejdere, har sin ar-
bejdsplads på Fælleden i Skanderborg, vores 
“høje hvide slot”, som kan ses fra bakketoppen, 
når vi er kommet igennem Jeksen, på vej mod 
Stilling. Fælleden rummer, foruden rådhusets 
ansatte, restaurant samt en del af Sydøstjyl-
lands politi. Der er tre haller, hvor der i Orang-
eriet kan rummes cirka 1500 tilskuere til en 
håndboldkamp eller omkring 4000 gæster til 
en koncert. Mange delegationer fra både ind 
og udland har lagt vejen forbi. 

Fælleden kan bryste sig af, at have vundet 
flere store priser, blandt andet for at være 
miljøcertificeret  i højeste klasse. Det bygge-
budget, der blev lagt, passede, og ingen ek-
straudgifter blev lagt på. 

Fælleden er i næsten alle døgnets ”vågne 
timer” som en myretue. Ud over borgerbetje-
ningen og de ansattes arbejdspladser, afholdes 
der et hav af interne og eksterne møder, der er 
børnehaver og dagplejere, der bruger stedet 
som et udflugtsmål, der er indimellem udstill-
inger, der er store koncerter, der er boldspil og 
anden sport, store stævner, kurser og endag-
skonferencer. Så et spillevende hus.

Hjulene på bussen drejer rundt - endnu
Regionen lægger op til en kæmpe sparerunde, 
som - hvis vi ikke får det ændret - står til at lukke 
busrute 112. Der er nedsat en lokal gruppe, som 

vil kæmpe med næb og kløer for at få denne 
beslutning omgjort. I har sikkert alle opdaget 
denne gruppes arbejde.

Hvad kan du selv gøre? 
Støt op om gruppens arbejde ved at deltage 

i arrangementer og kom gerne med Ideer til 
gruppen. Skriv læserbreve til aviserne, hvor du 
fortæller, hvad bussen betyder for netop dig 
og din familie. Skriv gerne direkte til medlem-
merne i regionsrådet, hvad du mener.

Hvis vi skal have en chance, skal vi løfte i flok. 
Vi skal holde en ordentlig og sober tone, og vi 
skal fortælle om betydningen for os personligt 
og for landsbyen, vi bor i. Vi skal stå sammen - 
Langeliniebyerne - om rute 112.

Ring eller skriv, og jeg lytter
Nu er der gået næsten et halvt år, siden min 
første periode i byrådet startede. En travl pe-
riode med masser af ny viden, med masser af 
nye bekendtskaber, med masser af komplekse 
sager og beslutninger, der skal tages. Intet er så 
enkelt, som det ser ud udefra. Intet er nødven-
digvis, som det beskrives i pressen eller på Fa-
cebook. Mange dilemmaer skal håndteres. Det 
kan ikke undgås, at der ind i mellem er vindere 
og tabere, selv om vi gør vores bedste for, at der 
kun skal være vindere.

Min opfordring vil til stadighed være; ring 
eller skriv, hvis du har noget på hjerte. Det er 
meget bedre end at kommunikere på de so-
ciale medier. Jeg kan ikke sagsbehandle, men 
jeg kan lytte, og jeg kan finde ud af, hvem i ad-
ministrationen der kan hjælpe dig. Allerede nu 
har flere fået hjælp af vores borgerrådgivere, 
som sidder klar til at hjælpe.

Jeg ser frem til det næste halve år i byrådet. 
Jeg tager glad af sted til hvert møde og ar-
rangement, og jeg kommer glad hjem.



Hermus eksisterer stadig
Selv om det ikke længere er en forening, så spilles der stadig musik 
i fællesskab

AF JESPER RABES LAURSEN
jesperrabes@gmail.com
Telefon 6075 9246

NAVNET OPSTOD som en forkortelse af Her-
skind Musikforening, som blev stiftet i 2012. 
Foreningen havde som formål at styrke det 
lokale musikliv og udbød i samarbejde med 
Herskindskole,, Kulturskolen og private aktør-
er instrumentalundervisning og undervisning 
i samspil og dans.Efter et par sæsoner stod det 

klart, at der ikke var grundlag for den lokale 
musikundervisning, og på generalforsamlin-
gen 2016 belsluttede man at nedlægge forenin-
gen. 

Men Hermus lever skam i bedste velgående, 
bare uden CVR-nummer og generalforsam-
linger, men i stedet som et fællesskab med pas-
sionen for at spille musik. Lejlighedsvist finder 
vi sammen og træder op, når nogen vil lytte - og 
somme tider alligevel. Næste “gig” er til årets 
sommerfest 17. august. Hvis du skulle have lyst 
til at spille med os, er du velkommen.

Vi er alle reportere!
Herskindsigt vil gerne give dig daglige lokalnyheder på Facebook. 
Du skal bare holde den gode tone. Det er alt, vi forlanger

DU vil gerne vide, hvad der sker i dit lokalområde, og VI vil gerne være dem, der fortæller dig det. 
For at det skal fungere, kræver det TO ting: DU skal følge VORES side, og så skal DU selv melde ind 
med lokale nyheder eller arrangementer, hvis DU får kendskab til noget, DINE medborgere bør 
vide mere om. Sådan hjælper VI hinanden, så vi ALLE ved ALT.

Det lyder meget godt, ikke?

DU er også reporter for dine medborgere. Del lokale nyheder her på siden, så alle kan få glæde af 
din viden.

Hov, der var også lige en anden ting: DU er velkommen til at deltage i debatten og kommentere 
opslag herinde. VI vil bare gerne have, at DU gør det i en ordentlig tone. Det mener VI faktisk godt, 
VI kan tillade os at kræve af DIG og JER. Derfor vil VI opfordre til konstruktive kommentarer, der 
leder mod LØSNINGER og ikke OPTRAPNINGER. I modsat fald vil VI tillade os at sortere kommen-
tarer fra.

Alt for mange steder på Facebook kan brugerne ikke finde kammertonen i debatten. Her på HER-
SKINDSIGT på VI gerne vise, at det sagtens kan lade sig gøre. Hvis DU vil være med til det, er der 
vist bare tilbage at sige: VELKOMMEN!


