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Sommeren giver 
dig lyden af nyt
For første gang forsøger vi os med at 
lave en podcast

Læs 
mere på 
side 2 - 5

http://herskindsigt.dk
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Kære læser, ligesom foråret var denne ud-
gave af foreningsbladet Herskindsigt ikke 
helt moden i marts måned. Men nu er 

begge dele her så til gengæld begge i fuld flor. 
Sådan er det gået før, og sådan kan det ske igen, 
i hvert fald hvad angår dette blad. Som så ofte 
før vil vi nemlig gerne slå et slag for, at vi bliver 
lidt flere ansigter på redaktionen.

Ingen skal være i tvivl om, at vi gerne vil en 
helt masse, og ligeledes står det også klart, at 
med den nuværende besætning kan det ikke 
altid lade sig gøre at opfylde vores ambitioner 
om at levere et trykt blad til tiden, en opdateret 
hjemmeside, en facebookside med alt det sid-
ste nye og nu også - ja, en podcast.

“Jamen, så glem alt det nymodens halløj, og 
sørg for at få vores gode, gamle blad på gaden 
til tiden,” vil nogen måske indvende. Og det 

skal de have lov til. Ligesom vi også gerne vil 
have lov til at holde på vores ret til at forsøge 
os med nye kanaler til dig og dine medborgere.

For et par uger siden skrev vi på Facebook en 
lokal historie om hærværk ved mergelgraven 
syd for Hertha. Artiklen nåede ud til mere end 
6.000 brugere, så der ligger en berettigelse i 
også at kommunikere på den måde.

Vi holder på, at det skal være sjovt at være 
frivillig her i sognet, og derfor insisterer vi sim-
pelthen på at eksperimentere, og som nævnt er 
podcast på listen over nye tiltag. Så må vi efter-
følgende se, hvor mange der kvittererer positivt 
ved at lytte med. 

Det er slet ikke sikkert, at du læser bladet i 
den trykte version, for måske foretrækker du 
at læse Herskindsigt digitalt på din iPad. Og 
så er det dumt, at vi bruger penge på at trykke 
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“Artiklen nåede ud til mere en 6.000 brugere, 
så der ligger en berettigelse i også 

at kommunikere på den måde”

700 eksemplarer af hver udgave. Måske kan vi 
trykke færre blade og i stedet sende resten ud 
digitalt til de læsere, der måtte ønske det.

Det kan også ske, at du slet ikke læser Her-
skindsigt, men at du i stedet sætter pris på de 
nyheder, vi giver dig på vores facebookside, 
hvor vi oplever, at flere og flere tjekker ind for at 
følge os. Og hvad med podcast - er det i det hele 
taget noget, du gider at høre, eller skal vi spare 
kræfterne?

Pointen med det hele er, at vi netop gerne vil 
vide, hvordan du kan få mest mulig glæde af 
Herskindsigt. Derfor vil vi henover sommeren 
sætte en undersøgelse i gang, så vi kan blive 
klogere.  Det er vigtigt, at du svarer på under-
søgelsen, for du er årsagen til, at vi laver den.

Herskindsigt er som forening blot et barn, 
og derfor er vi også stadig ved at finde ud af, 

hvordan fremtiden skal se ud for os og dig. 
Der har dog fra begyndelsen været enighed 

om, at bestyrelsesmøderne skal være åbne for 
enhver, der har lyst til at overvære dem eller 
måske endda byde ind med nye idéer. Og for 
at understrege, at vi er hele sognets blad, vil vi 
holde møderne på skiftende lokationer, så alle 
kan være med.

Næste møde er tirsdag 22. maj klokken 19.00 
i Skivholme Forsamlingshus, og du skal være 
så hjertelig velkommen. Også hvis du bare er 
nysgerrig efter, hvilke opgaver du måske kan 
bidrage med. Det kan vi tage en snak om og 
tilpasse det efter den tid og energi, du har til 
rådighed. Det spiller ingen rolle, om du er ung, 
gammel eller midt imellem. Hvis du vil være en 
del af holdet, der bærer vin til festen, så får du 
med garanti også del i panten.
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Landsbyrådet har fået nyt liv
Efter det ordinære årsmøde i februar så det sort ud for Landsbyrå-
det. Ingen af de tilbageværende rådmedlemmer genopstillede

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

TIRSDAG 27. FEBRUAR holdt Landsbyrådet 
Herskind/Skivholme årsmøde. Efter gennem-
gang af årsrapporten, som kan læses på her-
skindsigt.dk, fratrådte de tre rådsmedlemmer; 
Per Clauson-Kaas, Mette Rask Bro Bøgh og Jes-
per Rabes Laursen, deres bestyrelsesposter. Da 
der ikke var nye opstillede besluttede forsam-

lingen at holde ekstraordinært årsmøde i slut-
ningen af april.

Visionsgruppe blev dannet
Med et debatoplæg fra Inge Lorentzen som 
bagtæppe var resten af mødet åbent for møde-
deltagernes perspektiver og ideer.  Blandt del-
tagerne var repræsentanter fra skolen og en 
del af områdets foreninger og det blev til en 
engageret og konstruktiv debat, om fremtidige 
ønsker og muligheder, for at fastholde et stærkt 
foreningsliv - med eller uden et landsbyråd. 

64 personer fra lokalområdet 
mødte op til visionsdagen 
lørdag 21. april.
FOTO: HANS GRAVSHOLT
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Afslutningsvist nedsatte årsmødet (general-
forsamlingen) en arbejdsgruppe der påtog sig 
opgaven med at arrangere den netop holdte 
visionsdag.

Nyt Landsbyråd valgt
Onsdag 25. april blev der holdt ekstraordinært 
årsmøde med ét punkt på dagsordenen: Skal 
vi have et Landsbyråd og hvem melder sig? 5 
borgere stillede deres kandidatur til rådighed 
og således blev de 5 pladser i Landsbyrådet be-
sat af Inge Lorentzen (kontaktperson for LR), 
Sofie Boesen, Anne Kaae (Kasserer), Anne Mar-
grethe Kristensen og Tina Thybo. Èn af det nye 
Landsbyråds første opgaver er opfølgningen 

og afrapportering fra visionsdagen og udarbej-
delse af en rapport med borgernes ønsker og 
ideer. Rapporten bliver afleveret til Skander-
borg Kommune tirsdag 29. maj klokken 17.00 i 
Brugsen, som i anledningen er vært ved et glas 
champagne.

Hvad nu med vores bus?
Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af 
Skjørring, Sjelle og Herskind, og de skal kigge 
på handlemuligheder i forhold til den kollek-
tive trafik i lokalområdet. Første møde er man-
dag 7. maj klokken 19.00 på Herskind Skole & 
Børnehus, og alle interesserede er velkomne.

Det lykkedes ved et ekstraordinært 
årsmøde at få valgt fem medlemmer 
til at bestyre Landsbyrådet.
FOTO: HANS GRAVSHOLT

Du kan høre mere fra visionsdagen, 
hvis du lytter til vores nye podcast. 
Find den på www.herskindsigt.dk

En podcast er et lydoptagelse, du kan høre, når du vil. Den kan være to minutter kort eller tre timer 
lang. Du kan lytte til podcasts på din mobil, iPad eller computer. Mange omtaler podcasting som 
radio on-demand – altså radio når det passer dig. (Kilde: kontekstoglyd.dk )

http://herskindsigt.dk
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Herskind Forsamlingshus

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

Renoveringen fortsætter
Kælderen er ved at blive sat i stand, og når brikkerne falder på 
plads, bliver det også salens tur til at få en overhaling

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

SIDEN SIDST: Vi holdt sundhedsdag 24. ja-
nuar med efterfølgende førstehjælpskursus. 
Eftermiddagen bød på mange forskellige pa-
tientforeninger, som hver især tilbød at lave et 
lille sundhedstjek med blandt andet måling af 
blodtryk og lungefunktion.

Vi sluttede med et to timers førstehjælpskur-
sus i hjerte- og lungeredning. Desværre var det 
ikke nogen publikumsmagnet, som det var 
tilfældet sidste år, men der var deltagere fra 
både Stjær, Galten og Sjelle.

Integrationskaffe lørdag 3. februar 
Denne dag var mange nye Herskind- og Skivhol-
meborgere og deres naboer mødt op i forsam-
lingshuset til en hyggelig eftermiddag. De fore-
ninger, der deltog, havde muligheden for at 
præsentere sig selv, hvilket mange af gæsterne 
benyttede sig af. Her var der mulighed for at 
stille udbybende spørgsmål, som relaterede sig 
til foreningerne.

Integrationskaffen er arrangeret af alle fore-
ninger i Skivholme Sogn, og Brugsen havde 
sponseret kaffe, te og sodavand, mens Hertha 
leverede en dejlig chokoladekage.

Quindeaften fredag 16. marts
Vi begyndte med oste- og pølsebord, og heref-

ter catwalk ved Gi’ Gaven fra Galten, og i lighed 
med tidligere år var der mange spændende ud-
stillere. 

Vision for  de kommende år
Herskind Forsamlingshus skal fortsat være by-
ens hus, hvor man mødes i festligt lag, til fami-
liesammenkomster, og stedet, hvor man kan 
mødes i andre sammenhænge som for eksem-
pel fællesspisning. 

Har DU forslag til, hvad huset også kan bru-
ges til? Kom da gerne med forslag til bestyrel-
sen.   

Fortsat renovering af forsamlingshuset
De nye toiletter, som blev renoveret i efteråret 
2017, er første skridt på vejen. Vi har en reno-
veringsplan for salen, som dog må vente lidt 
endnu, idet der skal laves en projektbeskriv-
else, indhentes tilbud fra håndværkere og samt 
søges fonde. Bestyrelsen arbejder ligeledes på 
at få nedbragt udgifterne til varme, måske ved 
opsætning af varmepumpe eller anden form 
for varmekilde.

Håndværkerne er nu i gang med en lille reno-
vering af vaskekælder og tilstødende kælder-
rum. Det er et gammelt hus med mange rum, 
som af og til kræver en kærlig hånd. Hvis huset 
ikke skal forfalde, kræver det vedligeholdelse, 
så det også i fremtiden kan være attraktivt og 
leve op til nutidens krav og standarder.

http://herskind-forsamlingshus.dk
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Herskind Forsamlingshus indledte året med at 
holde sundhedsdag.
FOTOS: ANNA MARG. KRISTENSEN
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Tilflytterne bakker op
I Skivholme Forsamlingshus er det ikke noget problem at få 
medlemmerne til at møde op, når der er generalforsamling

AF HENNING BIERING NIELSEN
famlienkrogh@gefiber.dk
Telefon 2382 2501

ARRANGEMENTER SIDEN SIDST: Vinteren 
efter nytår er oftest husets lavsæson.

I fastelavns-weekenden i februar gik faste-
lavnssoldaterne deres årlige tur om lørdagen. 
Her samlede de midler ind til dem selv og til 
fastelavnsfest med tøndeslagning om sønda-
gen. Mange af byens børn i aldersgruppen fra 0. 
klasse til 7. klasse deltog.

Flot fremmøde
Den 22. februar holdt vi Skivholme Forsamlings-
hus årlige generalforsamling med fællesspis-
ning først. 32 børn og voksne mødte op til spis-

ningen. Dejligt med så mange fremmødte. Og 
heldigvis med en del af de mange nye borgere, 
der er kommet til byen de seneste par år. Ingen 
justeringer i blev nødvendige i bestyrelsessam-
mensætningen, blot en ny suppleant og en ny 
revisor. Velkommen til Lise og Jens Einar.

Hold øje med belægningen
Når dette blad udsendes vil vi forhåbentlig være 
færdig med den sidste belægning på havesiden 
af huset. Kig eventuelt efter på Skivholme For-
samlingshus’ facebookside.

Sankthans med grill og bål
Lørdag 23. juni er grillen tændt klokken 18.00 til 
medbragt grillkød. Senere tændes sankt- hans-
bålet, og vi håber selvfølgelig at se mange til en 
hyggelig aften.

Generalforsamlingen nød stor opbakning fra 
medlemmerne af Skivholme Forsamlingshus.
FOTO: HENNING BIERING NIELSEN
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Traditionen tro lykkedes det igen i år Skivholmes 
stolte soldater at indsamle midler til en fest.
FOTO: HENNING BIERING NIELSEN

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

http://okmaskinudlejning.dk
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LADINGVEJ 16, HERSKIND, 8464 GALTEN. TLF. 87 94 32 50

 herskindskolen@skanderborg.dk    www.herskindskolen.dk

Herskindelever i toppen af DSE
Skolen er nu repræsenteret med to bestyrelsesposter i den lokale 
afdeling af Danske Skoleelever

AF JACOB MØLDRUP JENSEN 
8.A, Herskind Skole & Børnehus
Telefon 8794 3250

 

EN DELEGATION på fire elever - Tobias, Jacob 
og Søren fra 8. klasse og Cecilie fra 9. klasse - har 
været til generalforsamling for DSE (Danske 
Skoleelever) oppe på Vestervangskolen i Rand-
ers, der er en tværpolitisk elevorganisation, 
som kæmper for grundskoleelevers rettigheder 
og deres skolegang. 

Generalforsamlingen er en af deres to 
stormøder, de afholder, og som har størst au-
toritet. Her stemmer man f.eks. om en helt ny 
bestyrelse, kontingentmodeller, interne og ek-
sterne resolutioner og udtalelser, vedtægtsæn-
dringer og forslag til principprogram og sty-
ringssæt. En af de rigtige store ting, vi også 
stemte om og som blev vedtaget, var DSE 2.0.

Mere lokalt demokrati
DSE 2.0 er en helt ny måde at opdele regioner 
på. I stedet for de 6 regioner som DSE havde før 

(Fyn var en region for sig selv), har man nu lavet 
17 lokalafdelinger baseret på elevtal og trans-
port imellem kommunerne. 

Det har DSE gjort, fordi de vil have, at det 
skal være nemmere at være engageret i Danske 
Skoleelever, og flere skal kunne være engageret. 
Derfor ved at dele de 6 regioner op til 17 lokal-
afdelinger, vil man gå fra 66 regionbestyrelses-
poster til 187 lokalbestyrelsesposter, og 26 
bestyrelsesposter i selve bestyrelsen i DSE til 37 
bestyrelsesposter, og afstanden fra den enkelte 
elev til DSE vil også være kortere.

Begge blev valgt ind
Vi synes, at DSE er en mega fed organisation, 
som virkelig kæmper for at gøre en forskel, og 
derfor valgte Tobias og Jacob at stille op som 
lokalbestyrelsesmedlem for lokalafdelingen 
DSE Midtjylland, som er Skanderborg, Horsens, 
Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kom-
mune, og Jacob stillede også op som formand 
for DSE Midtjylland. 

Vi blev begge to stemt ind, og er utrolige 
glade for det. Vi kommer det næste års tid i lø-
bet af 9. klasse til at arbejde hårdt, lave og stå 

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

Besøg værkstedet
Landsbyvænget 26
Hertha.

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

Guldsmed

https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
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for en masse fede og hyggelige arrangementer 
for eleverne i DSE Midtjylland men også på re-
gional plan, være med til bestyrelsesmøder for 
hele DSE, holde kurser og tage rundt på forskel-
lige skoler for at holde oplæg og reklamere for 
at gøre endnu flere opmærksomme på Danske 
Skoleelever, da vi stadig ikke har fået fyldt vores 
lokalbestyrelse op endnu, der er endnu 7 frie 
pladser, og der er stadig heller ikke nok kend-
skab til DSE endnu.

Debat, god mad og nye venner
Det var virkelig en rigtig god weekend, hvor der 
var rig mulighed for at debattere og stemme 
om ens skolehverdag, få en masse nye ven-
ner, få rigtig god mad og bare have det mega 
hyggeligt. Der var f.eks. også galla og temafest 
om lørdagen, hvor man skulle klæde sig ud. 
Temaet for festen var filmfestival, så vi skulle 

klæde os ud som nogen fra en film f.eks. Harry 
Potter eller en minion fra Grusomme Mig.

Kom på kursus i politik
Så hvis du som skoleelev bare har den mind-
ste smule interesse for din skolegang og frem-
tidiges skolegang, eller bare gerne vil have 
muligheden for at få nye venner og lære nye 
mennesker at kende, opfordrer vi stærkt til, at I 
deltager til det næste DSE arrangementer enten 
Policy Lab 5.-7. oktober 2018, som er et kursus 
hvor du lærer om politik og om at debattere el-
ler LK (Landskonference) d. 9-11 november 2018, 
der er DSE’s andet stormøde, hvor du debatterer 
om udtalelser og andre forskellige problemer, 
der kan være i grundskolen, som man synes 
er relevant at bringe op. De er begge to utrolig 
fede weekender, som man bare ikke må gå glip 
af.

Fra venstre er det Jacob, Tobias og Søren fra 8.A. De er 
tre ud af fire elever, som repræsenterede skolen ved 
generalforsamlingen i DSE.
FOTO: HERSKIND SKOLE & BØRNEHUS
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Spejderne i Herskind
Året blev skudt i gang på en helt ny måde for hele spejdergruppen, 
der holder til på Trekanten

AF JACOB LEMMING 
lemming.j@gmail.com 
Telefon 3127 0611

VI BEGYNDTE ÅRET med noget nyt, nemlig 
en nytårsparade, som var en fælles opstart for 
hele gruppen. Vi startede søndag formiddag på 
spejdernes Trekanten med flaghejsning og en 
lille sang. Herefter var der også som noget nyt 
kåring af mærket “GOOD TURN” for 2. halvår 
2017. GOOD TURN er et engelsk spejder udtryk 
for en god gerning. En god gerning kan ydes på 
mange måder overfor kammerater, gruppen, 
ældre eller familien. Fællesnævner er dog, at en 
god gerning ikke sker til egen fordel. I år blev 
mærket tildelt Johanne Straszek fra juniorerne 
for et særdeles godt kammeratskab og en altid  
positiv indstilling til tingene. 

Juniorspejderne
Vi er cirka 15 juniorspejdere, som mødes hver 
tirsdag på Trekanten. Vi har for nylig afsluttet 
‘bålmærket’, hvor vi blandt andet har lavet 
‘stearinbomber’, lært at bruge tændstål og af-
prøvet forskellige typer bål (pagode-, stjerne- og 
pyramidebål). 

Vi har sørget for, at fuglene fik en appelsin 
med guf i, midt i den sibiriske kulde. 

Vi har desuden været med på gruppeweek-
end, hvor der blandt andet var mulighed for at 
sove i shelter og tage ‘baglænsmærket’. 

Spændende turnering i vente
Ulvene er her i foråret i gang med mærket “Flok-
ken”. Her skal vi arbejde med det at være en del 
af et fællesskab, lave stander og ulvetørklæde. 
Vi skal også forberede os til at deltage i distrik-
tsturneringen den 26. maj, hvor vi skal dyste 
mod andre bævere og ulve fra Gudenå Distrikt.

Ulvemøderne er om tirsdagen fra 17.30 - 19.00.

Meget mere discount!

Skovlundvej 5 • Skovby Købmand 
Morten  
Rasmussen

Åbent alle
 ugens dage     

 7-22

NY ÅBNINGSTID

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

http://www.2talgalten.dk/
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Juniorspejderne i Herskind har i år afsluttet bålmærket, hvor forskellige typer bål blev afprøvet.
FOTO: JOANNE RYALL JENSEN
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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.

 
Maj 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Lørdag 5. 11:00 Åben Dag Hertha 

Søndag 6. 09:30 
11:00 

Konfirmation 
Konfirmation 

Skivholme Kirke 
Skivholme Kirke 

Mandag 7. 19:00 Første møde i busgruppen. Alle er 
velkomne. 

Herskind Skole & 
Børnehus 

Mandag 21. 14:00 Fælles friluftsgudstjeneste Sognehuset i Skovby 

Tirsdag  22.  19:00 Bestyrelsesmøde i Herskindsigt. Alle er 
velkomne. 

Skivholme 
Forsamlingshus 

Tirsdag 29. 17:00 Release af landsbyrapport. Brugsen er 
vært ved et glas champagne. 

Dagli’Brugsen Herskind 

 
Juni 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Lørdag 9.  Sommerudflugt med menighedsrådet Moesgaard Museum 

Lørdag 23. 18:00 Sankthansaften med grill og bål Skivholme 
Forsamlingshus 

Lørdag 23. 18:00 Sankthansaften med fællesspisning og bål Legepladsen på 
Fuglevænget, Herskind 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd

Helligdagenes højsæson
Foråret kommer med helligdage, og for årets konfirmander og 
ventetiden endelig ved at være forbi

AF EVA BACH
ladingvej10@gmail.com
Telefon 3052 7460

TIRSDAG 6. MARTS havde vi besøg af pianist 
og komponist Bodil Heister. Hun er nok mest 
kendt for at have komponeret melodierne til 
“Jul på slottet” med den herlige decembersang. 
Det blev en aften med en særdeles veloplagt 
foredragsholder med pudsige indfald, masser 
af dejlige forårssange og et par af hendes egne 
kompositioner, som vores kor havde øvet sig 
på.

Pinsen slutter foråret af
Torsdag 10. maj er det kristi himmelfartsdag, og 
så slutter forårets helligdage med pinse  20. og 
21. maj. Gudstjenestetiderne for søn- og hellig-
dage både i Galten, Skovby, Skivholme, Sjelle og 
Skjørring står som sædvanlig på midtersiderne 
i Kirkebladet.

Konfirmationernes tid
Med foråret kommer konfirmationerne. Dato-
erne kommer her, og alle navnene kan findes i 
Kirkebladet og i Galten Folkeblad.

Skivholme Kirke: Søndag 6. maj klokken 9.30 
og klokken 11.00.
Skjørring Kirke: Mandag 21. maj klokken 10.30.

NYT: Strikning af dåbsklude
Alle, der har lyst til at strikke eller hækle, er 
velkomne nogle tirsdage. Se nærmere i Kirke-
bladet. Kontaktperson er Kirsten Lillemose, 
mobil 2190 8081.

Gudstjeneste i det fri
Mandag 21. maj, 2. pinsedag klokken 14.00 
bliver der som sædvanlig fælles friluftsguds-
tjeneste. Denne gang i haven ved sognehuset i 
Skovby. Alle firkløverets præster medvirker, og 
bagefter er der underholdning ved det samlede 
voksenkor fra Skovby, Storring-Stjær og Skivhol-
me-Sjelle-Skjørring. Husk stol eller siddeunder-
lag og eventuelt en kaffekurv. I tilfælde af dår-
ligt vejr går vi bare indenfor.

Udflugt til Moesgaard
Lørdag 9. juni er der sommerudflugt. Denne 
gang går turen til Moesgaard Museum med en 
guidet rundvisning på to hold og bagefter kaffe 
og kage i museets café. Meget mere om turen, 
tilmelding og opsamlingssteder i kirkebladet.

  
 

 

 

 
 

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 
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Hvor bliver de unge af?
Det er en stor udfordring at rekruttere og fastholde ungdommen i 
den lokale idrætsforening, lyder en konklusion fra bestyrelsen

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

TIRSDAG 20. FEBRUAR 2018 blev der holdt 
generalforsamling i Herskind Boldklub. Der 
var 9 medlemmer og 4 fra bestyrelsen til stede. 
Formand Peter Libergren bød velkommen og 
takkede klubbens frivillige, trænere og ledere, 
og bestyrelsesmedlemmer, der sammen har 
fået hverdagen i klubben til at fungere og som 
binder vores aktiviteter sammen. Dernæst blev 
klubbens aktiviteter for 2017 gennemgået, og 
regnskabet blev godkendt. Liv Stahl Madsen 
blev valgt ind i bestyrelsen, og Casper Søgaard 
trådte ud af bestyrelsen.

Slut med karate
I 2017 måtte vi desværre efter nogle gode år og et 
samarbejde med Aarhus Karateskole se os nød-
saget til at lukke karateholdet midt i sæsonen. 
Dette skyldtes primært et pludseligt stort fra-
fald af udøvere. Ved de sidste par træninger var 
der således kun én deltager ud over træneren! 

Det er beklageligt, at dette initiativ er endt. 
Oprettelsen af holdet kom jo netop som følge 
af en rundspørge blandt de unge i skolen om, 
hvilke nye idrætsgrene man kunne tænke sig 
at gå til i klubben. Karate var udpeget sammen 
med cross fit og basketball.

Men måske kan vi lære af dette forløb. Måske 
handler det i virkeligheden om, at vi skal lære at 
være mere fleksible og ikke blive ulykkelige, for-
di hold opstår i en periode for derefter at lukke 
igen. Måske skal en boldklub ikke længere kun 
være en klub, hvis fundament er baseret på 

de gode gamle (sikre) idrætsgrene: fodbold, 
gymnastik og badminton. Måske er det bare 
et billede på, at hvor tidligere tiders boldklub 
billedligt var et todimensionelt skakspil, er nu-
tidens idrætsforening måske nærmere et tredi-
mensionelt CounterStrike spil. Og måske er det 
også et billede på en udfordring omkring re-
kruttering og især fastholdelse af medlemmer, 
som vi også har.

De unge dropper ud
Ser man på aldersfordelingen af vores medlem-
mer, er der et stort hul fra 13-18 år og 19-24 år. 
Disse årgange er nærmest ikke eksisterende i 
klubben. Det er en skam. Medlemstallene viser, 
at allerede fra de unge mennesker bliver kon-
firmeret, dropper de ud af vores klub. Men dette 
er ikke en ny tendens. 

Det kunne være værd at undersøge, om de 
unge søger til en anden klub for at udøve deres 
sport, eller de blot stopper som aktive. Lige 
umiddelbart kan vi jo ransage vores udbud af 
hold og sige, at det er yderst minimalt, hvad vi 
som boldklub tilbyder til disse årgange. Der lig-
ger her et stort potentiale gemt for klubbens/
bestyrelsens fremtidige arbejde.

Bestyrelsen savner flere kræfter
Det seneste års arbejde i bestyrelsen har næsten 
udelukkende været fokuseret på at få den “da-
glige drift” af foreningen til at glide. Dvs. del-
tagelse i driftsrelaterede møder med skolen, 
indhentning af børneattester, bevilling og ind-
køb af redskaber mv. - kort sagt at få års-hjulet 
til at køre. 

Der har pga. de begrænsede mandetimer i 
bestyrelsen simpelthen ikke været overskud 



  2018 17

til at tage hul på mere visionære emner såsom: 
Hvordan udvikler vi vores klub? Hvor vil vi 
hen? Udfordringen omkring aldersfordeling 
af medlemmerne, Pleje af sponsorer, Hvad skal 
vi med vores faciliteter? Samarbejde/sammen-
lægning med andre klubber – og 1000 andre 
spændende emner, som man kunne tage hul 
på og som synes nødvendige, hvis klubben 
skal ikke blot leve videre, men også udvikles 
til glæde for vores lokalsamfund. Vi mangler 
folk til at bidrage med at udvikle klubben ved 
at træde ind i bestyrelsen, og i og med at besty-
relsen ikke er fuldtallig, må vi gerne tage nye 
bestyrelsesmedlemmer ind i løbet af året uden 
at indkalde til ny generalforsamling. Er du in-
teresseret, så kontakt bestyrelsen (birgitteho-
jklint@hotmail.com, tlf.: 22352008).

Badminton i positiv udvikling 
Vi har i 2017 virkelig mærket en fremgang 
i badmintonafdelingen. Det er i børne- og 
ung-domsrækkerne, der virkelig er stor frem-
gang. I børnegruppen 0.-3. klasse er der 11 ak-
tive spillere. Og i gruppen 4.-7. klasse er der 15 
spillere. Den store fremgang her skyldes et stort 
træningsarbejde af Flemming Enevold Vester 
og Ole Drøgemüller. 

Træningstidspunktet for 0.-3. klasses børn er 
lagt kl. 15:45, hvilket gør, at flere kan gå direkte 
fra SFO til badminton. Der skal lyde en stor tak 
til Ole og Flemming som gør et flot arbejde.

I motionsrækkerne har turneringen været i 
fuld gang. og her bliver der virkelig kæmpet.

For tiden ligger vi i bunden af turneringen. 
men det er også store klubber vi kæmper imod: 
Viby, Skovbakken og Højbjerg.

Vi har igen i år afviklet en julehyggeturne-
ring, hvor der virkelig er blevet kæmpet igen-
nem. 14 tilmeldte spillere deltog i juleturne-
ringen. Vores sponsorer havde doneret flotte 
præmier til alle spillere. Efter kampene blev der 
hygget i klublokalet. Stor tak til Lars Gravsholt 
der altid står for vores klubturneringer. Fami-
liebadminton går rigtig godt - de fleste baner er 
lejet ud om søndagen.

Et stort ønske fra badmintonafdelingen er 
nyt lys i hallen. Der arbejdes på, at finde en løs-
ning.

Godt gang i gymnastikken
I 2017 er der sket store forandringer. Anni, som 
har været vores trofaste springinstruktør gen-
nem mange år, valgte at stoppe i foråret. Hel-
digvis fandt vi Kate kort tid efter, som havde lyst 
til at kaste sig ud i instruktørrollen.

Det vil sige, at vi nu fra efterårssæsonen star-
tede har hele 4 børnehold: 
• FORÆLDRE/BARN-HOLDET under le-

delse af Louise – dette hold er helt booket 
op med 20 børn og 20 forældre/bedste-
forældre.

• BØRNEHOLDET 4-7 år under ledelse af 
Ulla, Megan og Karoline – dette hold har 
”kun” 10 børn men 10 meget friske børn.

• SPRINGHOLDET 0.-2. klasse er fuldt 
booket med 32 børn når alle er der. Det er 

http://mortenselservice.dk
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nok også lige rigeligt, siger vores erfaring. 
Holdet ledes af Kate, Hans Christian, Lærke 
og Julie.

• SPRINGHOLDET 3.-6. klasse er næsten 
fuldt. Det er første gang i mange år, at vi 
har kunnet tilbyde noget for denne alders-
klasse i gymnastik, og det er vi rigtig glade 
for. Kate, Lærke og Julie står for dette hold.

 
Vi har også voksenhold i Herskind – vores popu-
lære HB Fit hold, hvor en fast skare holder sig 
til. Der trænes altid om onsdagen, og de fleste 
lørdage under skiftende ledelse af Asbjørn, Mo-
gens og Peter.

Vi har i efteråret også fået endnu et voksen-
hold i gymnastik under ledelse af Lise Rasksen.

Tidligere har vi kunnet tilbyde yoga i samar-
bejde med Hartwig Quelle, men pga. manglede 
opbakning har vi desværre været nødt til at 
lukke det ned efter efterårssæsonen i 2017.

 Gymnastikafdelingen har fornylig fået en ny, 
flot airtrack, som er specielt egnet til spring-
holdene. Airtracken er tyndere og mere spring-
venlig end den gamle.  

Præmiewhist, seniorfodbold og løb
Der er 5 deltagere på Præmiewhist, og de 
fortsætter som hidtil.

Det har været svært at skaffe og fastholde 
medlemmer til seniorfodbold, så holdet er nu 
lukket ned, men vi håber, at det kan komme op 
at køre igen.

Der er ikke mange deltagere på HB Runners 
for tiden, men det ændrer sig forhåbentlig, når 
foråret melder sig. Se mere om HB Runners på 
klubbens hjemmeside: http://www.herskind-
boldklub.dk/.

FC Langelinie mangler trænere
Det har været svært at fastholde spillerne i 
FC Langelinie efter konfirmationsalderen. Vi 
mangler trænere på de yngste hold – det er et 
stort problem. Kunne du tænke dig at være fod-
boldtræner i klubben, er du meget velkommen 
til at kontakte bestyrelsen (jesper-green@jubii.
dk).

Skal HB tilbyde e-sport?
På generalforsamlingen blev e-sport nævnt 
som en mulighed for klubben.  De unge bliver 

nu kørt til Skanderborg for at dyrke e-sport i 
ungdomsskolen. Det kunne være skønt, hvis vi 
kunne tilbyde dette i Herskind. 

E-sport kunne være en god mulighed for også 
at trække folk til klubbens andre sportsgrene, 
da det er godt at kombinere e-sport med en fy-
sisk sport, da man skal være i god fysisk form 
for at blive rigtig god til e-sport. Det kræver in-
dkøb af materiel samt folk til at starte det op og 
stå for det. 

Er du interesseret i at være med til at starte 
e-sport op i klubben er du meget velkommen 
til at kontakte bestyrelsen (birgittehojklint@
hotmail.com, tlf.: 22352008).

Bedre lyd i hallen
Der er indkøbt nye, gode højtalere til hallen, 
da de gamle er ved at være udtjente og efter-
hånden skratter en del. De nye højtalere er 
delvist sponsoreret af AURA, som har bidraget 
med 10.000 kr. Herskindskolen finansierer in-
stalleringen. De vil blive sat op snarest muligt.

Sponsorpleje med vinsmagning og hygge
I januar holdt klubben et eksklusivt vinsmag-
ningsarrangement for sine sponsorer. Kim 
Holst fra Piemonte Vinimport stod for vinsmag-
ningsarrangementet, og der blev serveret tapas 
til vinsmagningen. Det var en hyggelig aften 
med gode og interessante vine, lækker mad og 
en god stemning. Der blev også vist håndbold 
i fjernsynet, og selvom det ikke lykkedes Dan-
mark at vinde, så hyggede vi os nu alligevel.

Sommerfesten i august
Husk at sætte kryds i kalenderen d. 17.-19. au-
gust, hvor Herskind Sommerfest 2018 afholdes. 
Det bliver en skøn weekend med masser af liv 
og dejlig sommerstemning i byen, og akti-
viteter for både børn og voksne i alle aldre.

Læs mere om Herskind Boldklub på vores hjemme-
side: http://www.herskindboldklub.dk/, og følg os 
også gerne på Facebook: https://www.facebook.
com/HerskindBoldklub.

•••
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En af forårets helt store glæder for 
fodboldspillere er, når de kommer på 
græs, som tilfældet her er for U/10 og 
U/11 fra FC Langelinie.
FOTO: SØREN HANSEN

Peter Fjeldsted
Skivholmevej 58 • 8471 Sabro
Tlf 23 60 42 41
peter@fjeldstedanlaeg.dk
www.fjeldsted-anlaeg.dk
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Borgerforeningen overlever
Hele tre bestyrelsesposter blev besat med nye kræfter, og således 
ser fremtiden nu igen lys ud for Herskind Borgerforening

AF SOFIE BOESEN
sofie_bo@hotmail.com
Telefon 2031 9879

EN SNEDÆKKET AFTEN i februar mødtes 
en god flok borgere i forsamlingshuset til årets 
generalforsamling i Herskind Borgerfore-ning. 
Aftenen startede med smørrebrød og øl/vand 
til de fremmødte, hvorefter formand for besty-
relsen Anders Christensen fremlagde sin års-
beretning. 

Herefter var der valg til bestyrelsen. Anders 
Christensen og Anders Ringsmose valgte at 
udtræde af bestyrelsen, mens Jane Thomsen 
og Preben Bruun fortsatte på posten. Da der var 
en ubesat plads i forvejen og der var flere inter-
esserede blev der valgt tre nye til bestyrelsen, 
samt fundet to suppleanter. Det er utroligt 

positivt for foreningens fremtid at der var et 
stort fremmøde såvel som interesserede til at 
varetage bestyrelsesopgaver.

Inspiration er velkommen
Der blev drøftet fremtid og muligheder for 
borgerforeningen og der var særligt fokus på 
en bedre belægning på stien mellem Vibev-
ænget og Fuglevænget. Siden generalforsam-
lingen har bestyrelsen haft deres første konstit-
uerende møde. Her blev der drøftet muligheder 
for vedligehold og udvikling af legepladsen, så 
den fortsat kan være et attraktivt samlingssted 
for både børn og voksne. Bestyrelsen modtager 
gerne forslag til deres fortsatte arbejde og har 
allerede fået gode ideer fra visionsdagen 21. 
april.

En velbesøgt legepladsdag
Den 14. april mødte nogle engagerede Hers-

Vanen tro sluttede forårets legepladsdag med lidt 
godt at spise og drikke til alle, der havde givet et 
nap med.
FOTO: STEEN STUBBE TEGLBJÆRG
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kindborgere op til forårets arbejdsdag på lege-
pladsen ved Fuglevænget. Dagen startede med 
kaffe og morgenbrød. Det var herligt at se en-
gagement hos både børn, unge og voksne. De 
store unger fra 6. og 7. årgang var gode hjælp-
ere på både fodboldmålssiden og det kreative 
maleri på blomsterkummerne. Vi endte med at 
være rigtig mange aktive, derfor nåede vi også 
langt med de mange opgaver.
• Stien mellem Fuglevænget og Vibevænget 

blev belagt med knust asfalt
• De nye fodboldmål blev samlet
• Der blev skiftet planker på de faste bord-

bænkesæt
• Ungerne samlede skrald
• Der blev ordnet kanter og hevet ukrudt op
• Med lidt voksenhjælp malede børnene 

blomsterkummerne i flotte farver, og de er 
efterfølgende plantet til med lidt blomster

Der skal lyde en stor tak til Herskind Savværk 
for at sponsere plankerne til borde og bænke, 

samt til Torben Svendsen v/Anne Kaae for at le-
vere asfalt og maskineri, så stien kunne blive 
lavet.

Dagen sluttede traditionen tro af med grill-
pølser, øl og sodavand. De nye mål blev afprøvet 
og har siden været benyttet flittigt.

Husk at vi gerne hejser flaget, og skulle du få 
brug for det, kan der rettes henvendelse til Mia 
på telefon 2238 5424.

Der er selvfølgelig igen i år sankthansaften på 
legepladsen 23 juni. Mere om dette informeres 
ud via Herskindsigt. 

Bestyrelsen 2018:

Formand: Preben Bruun, Tlf. 2330 4466
Næstfmd: Frederik Eberhardt, Tlf. 3027 0987
Kasserer: Jane Thomsen, Tlf. 2175 8770
Medl.: Mia Fisker Vestergaard, Tlf. 2238 5424
Medl.: Allan Clemmensen, Tlf. 4054 4583

Legepladsen på Fuglevænget er nu blevet udstyret 
med nye fodboldmål, og de er allerede blevet 
benyttet flittigt.
FOTO: STEEN STUBBE TEGLBJÆRG
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Fuglene i Herskind 
Som gammel ornitolog er det altid spændende, hvad foråret by-
der i lokalområdet, som man kender så godt, og hvor selv små              
variationer kan blive til store oplevelser

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

HERSKIND ER SPÆNDENDE, liggende på 
den store højderyg, med det vide udsyn mod 
syd over en mosaik af marker. Et kulturland- 
skab, der hele tiden veksler i form og farve. 
Hvor bonden med sin traktor fører maler-
penslen på det store landskabslærred, hvor 
skovene og de små lunde, som klatter, skaber 
dybde og relief. Står man her, oplever man den 
høje himmel, horisontlinjen, der tegner sig 10-
20 km. borte og med Borum Eshøj i ryggen. Når 
man deroppe, er man sikker på, at intet sted er 
højere. Hele verden ligger for ens fødder.

Heroppe blinker den lavvandede Lading Sø. 
Med skov, store enge og rørbevoksning, danner 
den fra Herskind/Skivholme en grænse mod 
nord. Kører man ad den lille grusvej på nord-
enden af søen, er udsynet fantastisk. 

Her kan man høre nattergal, rørsanger, siv-
sanger og rørspurv. Med en god kikkert kan 
man følge rørhøgen og midt i april være hel-
dig at se fiskeørn. På søen ligger troldænder, 

grågæs med unger samt ganske mange toppede 
lappedykkere.  

Den genslyngede å
Den anden grænse mod syd trækkes af Lyng-
bygaard Å, som for nogle år siden, med store 
gravkøer, blev genslynget og nu ligger med 
forhøjet vandstand, som har gjort området til 
et nyt sumpområde. Især om vinteren svømmer 
området over sine bredder. Når det igen træk-
ker sig tilbage efterlader den en herlig fauna. 
Enkelte steder er der stadig plads til at kvier og 
ungdyr kan græsse og hjælpe til med at holde 
området, uden det gror helt til. Et godt høslet 
kan der endnu blive lavet. Et område hvor na-
tur og kultur befrugtes på den skønneste måde. 
Syd for åen rejser der sig, som en mur, et vældigt 
vildnis af brændenælder og høj pilebevoksning 
mellem små tørvesøer – ufremkommeligt og 
tæt. Her er naturen alene med sig selv. I dalen 
hersker mangfoldighed. Her er liv, der ud fra sig 
selv stråler langt ind over markerne.

Oplever man alt dette, som Herskind ligger 
midt i mellem, forstår man, at her må være 
grundlag for en alsidig fuglefauna.

V-formationer i hobetal
Langsomt nærmer foråret sig. Solsorte sid-

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… 
 

http://www.torbensvendsen.dk
https://www.jbogr.dk
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Lokalområdet byder på et rigt fugleliv, og ikke mindst 
foråret bringer oplevelser med sig.
ILLUSTRATION: PER CLAUSON-KAAS
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der i den mørke februarskumring med deres 
første sang. Sanglærkerne kommer med en lille 
trille. Endnu er det vinterfuglene med sjagger, 
mejser, kvækerfinke, stillits og grønsisken, for 
bare at nævne nogle, der dominerer. Men som 
et trylleslag,  mens sneen i marts endnu ligger, 
kan man høre en vidunderlig trompeterende 
gjalden. 

Det er flokke af sangsvaner, der i klare for-
mationer, er på vej nordpå til Lapland. Af sted 
endnu inden det rigtig er gået op for os, at nu 
er det forår. Hele formiddagen flyver den ene V-
formation af sangsvaner efter den anden. Kun 
den ene dag, som var der én i nord, der kaldte: 
”Kom! så er det nu”. Med stille vingeslag synger 
de sig frem med deres lange halse og gulfarve-
de næb. Lysende som om de lige havde dyppet 
dem i forårssolen. En majestætisk fugl, der ud 
af eventyrene må være født med en krone på.

Nattergalen er der nu
Nu er grågæssene også kommet. Par ved par 
står de ved siden af hinanden.  Det varer ikke 
længe før de ligger på æg, for allerede i slutnin-
gen af april ser vi de første ællinger. Alt det kan 

vi jo følge fra fugletårnet ved Engvej. Især i maj 
måned, hvor området er fyldt af vibe, tinksmed, 
brushøns, dobbeltbekkasin og andre vadefug-
le. Ja, og så selvfølgelig nattergalen, der hele 
maj og halvdelen af juni kan høres. Især, hvis 
man går helt ud til åen ved fugletårnet og sæt-
ter sig på bænken.

Følg sporet mod mergelgraven
Men glem ikke at følge ”Spor i Landskabet” 
ned over Herthas marker til Danmarks største 
mergelgrav. På den lille udsigtsbænk har man 
et fantastisk meditativt panorama over søen. 
Sidder man længe nok, kan man måske se fiske-
hejrerne lande i horisontens trækroner, hvor de 
har deres lille koloni.  Er man meget heldig, kan 
man se en isfugl fange en af de millioner af fisk 
søen rummer.

Vi må heller kke glemme Borum Møllebæk, 
der løber under den gamle Langelinievej til 
Aarhus. Et herligt udflugtsmål på cykel, 2-3 
km. fra Herskind. Her yngler isfuglen i nogle af 
skrænterne. Står man på broen over åen, er der 
også stor chance for et møde Bjergvipstjerten, 
der kun holder til ved det fossende vand. 

Hertha Levefællesskab
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Herthas legepladsgruppe skriver:
“I Hertha har store og små bakset med at få reno-
veret legepladsen. Vi er nu så vidt, at vi for alvor tør 
kalde det en offentlig legeplads igen. Renoveringen 
er gennemført med en trædonation fra Herskind 
Savværk og et tilskud fra Skanderborg Kommune. 
Tusind tak! Alle i Herskind er velkomne til at bru-
ge legepladsen. Også dagplejerne, som - nu hvor 
byggerodet er væk - ikke længere behøver at være 
bekymrede for børnenes sikkerhed.”
FOTOS: RITA LAMBRECHT
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Spor i landskabet
Det ser lyst ud for udvidelse af sporet vest for Herskind. Øst for er 
det straks mere kompliceret

AF HANS GRAVSHOLT
hagra@gefiberpost.dk
Telefon 8695 4155

UDVIDELSE: Som omtalt i Herskindsigt, de-
cember 2017 side 21, har der været ønske om, at 
sporet udvides mod øst fra Hertha, så man kan 
komme over til vejen ned til Borum Mølle. Dette 
kan kun lade sig gøre, hvis lodsejerne er posi-
tive over for det, og derfor er de blevet spurgt.

Desværre er én lodsejer ikke interesseret i, at 
man kan gå i skel, og argumentet er også, at det 
vil blive svært at etablere noget gangbart, fordi 
jorden skråner meget, og der ikke er plads til et 
spor uden at inddrage noget af marken.

Udvidelse ved slugten
Derimod er der en vis sandsynlighed for, at spo-
ret kan udvides mod vest fra slugten vest for 
Præst brovej og over til bunden af Bøgeskovvej. 
Her er der en flot natur, og det vil være en god 
tur, som mange i Herskind kan have fornøjelse 
af at benytte.

Planen er, at sporet etableres på det høje på 
marken ved kanten ned til slugten, som Her-
tha har forpagtet, samt at der etableres noget 
lige før sporets nedgang til Bøgeskovvej, så 
man kan komme over Herskind Bæk. En anden 
mulighed er at lave adgang til Bøgeskovvej fra 
marken øst for Bøgeskovvej 8.

Flere muligheder i spil
Af kortet herunder fremgår det med stip-let lin-
ie, hvad der ikke bliver til noget øst for Hertha. 
Forhåbentlig bliver der etableret en cykel/gang-
sti fra Herskind til Helledigevej, og så kan man 
mere sikkert komme til området Gydeløkke 
Skov og Borum Mølle.

Med prikket linie fremgår det, hvor sporet 
vest for Herskind ønskes. Det er øverst til ven-
stre, og der er to muligheder. Det vil vist være 
bedst at føre sporet øst om Bøgeskovvej 8, men 
her skal der også foretages oprydning og på-
fyldning af jord. Mulighederne for det skal un-
dersøges.

ILLUSTRATION TILSENDT FRA
HANS GRAVHOLTLangelinie 75, Herskind 

8464 Galten

 Til alle lejligheder
 Tlf. 71994377ÅBNINGSTIDER:

Ons-fre: 10-17
Lør: 10-14

 Buketter

https://www.facebook.com/decoplant
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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

VALGKAMP, rød frakke, roser på cyklen, valg-
dag, valgnat, sejr, manglende søvn, blomster, 
gaver, lykønskninger, sms’er, journalister, 
billeder, konstituering, møder, juleferie. 

Møder, konferencer,nye navne, it udstyr, 
borger henvendelser, beslutninger, visioner, 
adgangskort, viden, oplæring, diskussioner, 
rundvisninger, nytårskure, kalender, mening 
om alt, byrådsmøder, stolt, vielser, arrange-
menter i den grimme kjole. Alt er som det var...
Eller slet ikke. 

Jeg er jo den samme, men meget har ændret 
sig. Der bliver endnu flere snakke om stort og 
småt, når jeg er i Brugsen eller når jeg går tur. 
Jeg skal helst vide alt om alt og have en klar 
mening om det meste (Det sidste plejer jeg 
ikke at have problemer med).

MANGE SPØRGER, hvornår jeg skal til at ar-
bejde. Jeg kan love jer, at jeg er i fuld gang. jeg 
får en masse viden om mange ting. Noget vi-
den må jeg holde for mig selv, noget viden kan 
jeg naturligvis bruge aktivt i mit politiske ar-
bejde for at påvirke kommunen i den retning, 
som jeg synes, vi skal, og som jeg gik til valg på. 

Fra valgkampen har jeg en lang liste med 
ting, som I har nævnt. Det er alt fra kollektiv 
trafik, både lokalt og regionalt, til stop for 
gennemkørsel af tung trafik på Engvej, hjem

meplejens vilkår, motorvej, busskure på nord-
siden af Langelinie, lys på cykelstien mellem 
Herskind og Skivholme, trafikdæmpning i 
Skjørring, seniorboliger, cykelsti mellem Her-
skind og Skovby, og mange andre ting. Lige nu 
er jeg ved at skrive det hele ned, og finde ud af, 
hvad jeg bringer hvor hen. Jeg kan jo ikke love, 
at alle disse lokale ting bliver gennemført, men 
jeg kan love at bringe det til de udvalg der skal 
arbejde med det, og jeg kan love at jeg lader 
min stemme og mening høre. Det er det man-
dat I har været med til at give mig. Jeg hører 
stadig gerne fra jer. Hvad er I optaget af, hvor er 
der noget der kan udvikles i en positiv retning. 

UDVIKLING af centerlandsbyer (Herskind/ 
Skivholme er en centerlandsby), er et projekt 
som starter op lige nu!! Et projekt hvor byrådet 
håber, at så mange af landsbyernes beboere 
som muligt, kommer på banen med tanker, 
visioner og ideer til, hvordan området skal 
udvikles i fremtiden. Jeg ved at der er kræfter 
igang, jeg ved, at det er noget vi alle kommer 
til at hører mere om. Min bøn TIL JER ALLE er; 
gamle som unge, nytilflyttere som “indfødte”, 
deltag i arbejdet og debatten, så vi sikre en sta-
dig udvikling af vores skønne aktive by. Der er 
plads til ALLE!!

•••

•••




