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Leder Vores område syder og bobler af aktiviteter. 

  Efter en kort pause er Herskindsigt igen på gaden, hvilket især skyldes en 

ekstraordinær indsats fra Hans Gravsholt og Lone Mørch. I denne udgave 

fortælles om masser af møder og generalforsamlinger i de mange forenin-

ger, i Landsbyrådet og i de meget aktive forsamlingshuse. For ikke at tale 

om alle de mere daglige aktiviteter med sport, kirke, spejder og dilettant for 

at bare at nævne nogle. 

  At være borger i Herskind-Skivholme området er at være en heldig borger. 

På mange måder. Tænk på alle de tilbud om fysisk og mental aktivitet og 

udfoldelse som foreninger, kirke og forsamlingshuse giver os. Vi lever i et 

særdeles naturskønt område med masser af muligheder for ture og ophold i 

naturen. Og alligevel er vi i nærheden af byen – for Aarhus’ vedkommende 

endda en by med mange seværdigheder og stort udbud af kulturelle tilbud.  

  Naturligvis også Skanderborg, som jo er vores ”hovedstad”. Som så mange 

hovedstæder synes Skanderborg til tider at ligge langt væk - lige meget i 

hvilken retning man ser det fra. Men Skanderborgs megaforsamlingshus - 

Kulturhuset med dets mange arrangementer - er absolut værd at besøge. 

  Det er i det forgangne lykkedes at få nogle dyre og væsentlige trafikale 

projekter gennemført med Skanderborg Kommunes fulde støtte. Det er kun 

sket ved nogle ildsjæles ihærdige kamp. Der ville ikke have været trafik-

regulering i Herskind – eller cykelsti mellem Skivholme og skolen uden 

nogle af vore medborgeres store indsats.  

  Alt dette kommer dog ikke bare op af jorden eller ned fra himlen for den 

sags skyld. Der skal woman/manpower til. Ildsjæle siger vi, og ja, men ikke 

kun det. Der er i høj grad også brug for arbejdsbier, som arbejder støt og 

roligt og løser de mange praktiske opgaver.  

  Alle foreninger og Landsbyrådet eksisterer kun, fordi de har en stab af tro-

faste hjælpere. Nogle bliver i mange år og andre i en kortere periode, men 

alle er vigtige og ethvert bidrag er nyttigt. Alle organisationer skal fra tid til 

anden have nyt blod for at udvikle sig. Derfor endnu en appel – især til nye 

tilflyttere: Mød op og stil op – gør din indsats for fællesskabet – vores 

fællesskab.  

 Og nu er det ikke kun arbejde at være medlem af en bestyrelse eller arbejds-

gruppe. Man møder mennesker, som man tidligere måske kun kendte fra 

Brugsen. Arbejdet medfører ofte nye bekendtskaber. Jeg selv har haft stor 

glæde af samarbejdet med mange dejlige mennesker i Landsbyrådet og 

motorvejsgruppen. Ha’ et rigtig godt forår!  Per Dalsgaard 
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HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste del 

af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter og nyt i 

området. Næste nummer udkommer juni 2017. Oplag 700 stk.  

Næste ”redaktionsmøde” (frist for indlæg til juni-udg.) onsdag d.24.maj 2017. 

Bladet kan også hentes på pakkebordet i Herskind Brugs. 

INDHOLD marts 2017   

   4 - 15 Landsbyrådet  

 16 - 17 Herskindskolen og Nordlyset (Børnehaven)  

 18 - 20 Herskind Brugsforening 

 21 - 22 Herskind Borgerforening 

 23 - 26 Aktivitetskalender 

 27 - 33 Herskind Boldklub 

 34 - 35 Herskind Forsamlingshus 

 36 - 37 Skivholme Forsamlingshus 

 38 - 40 Skivholme-Sjelle-Skjørring sognes menighedsråd 

 41 - 43 KFUM-spejderne 

 44 - 46 Hertha Levefællesskab 

 46 - 48 Annoncer og situationsfoto  

 

Forside: I Herskind Forsamlingshus blev nye beboere budt velkommen 

 

Redaktion: Mail: hagra@gefiberpost.dk og lmørch@gefiber.dk                         

Landsbyrådet   Lone Mørch  2341 7962   

Redaktion  Hans Gravsholt  8695 4155 

Herskindskolen Kim Sørensen 8794 3253 

Børnehaven Nordlyset Ole Drøgemüller 2275 3812 

Herskind Brugsforening Morten Dam 2371 6571 

Herskind Borgerforening Herskind Forsamlingshus Anna Margr. Kristensen  8695 4180 

Herskind Folkekøkken Herskind Boldklub Kim Jakobsen 4060 3591 

Skivholme Forsamlingshus Søren Stein        4020 5158 

Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 

KFUM-spejderne Anna Margr. Kristensen  8695 4180 

Hertha Levefællesskab Per Clauson-Kaas 2452 5000 

      Ansvarshavende chefredaktør: Hans Gravsholt 

 
Bemærk at kalenderen er på midtersiderne, som kan tages ud og hænges op

mailto:hagra@gefiberpost.dk
mailto:lmørch@gefiber.dk
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Siden sidst fra Landsbyrådet. 
  Det er en fornøjelse at følge den byggeaktivitet og dermed tilflytning, der 

sker til vores område og som på sigt vil være et positivt potentiale til skolen, 

Brugsen og ikke mindst foreningsaktiviteter. Selvom det på overfladen som 

tilflytter ikke ser ud til, at der sker alverden i området, er det en fejlagtig 

antagelse, og vi vil her gerne gøre lidt reklame for nogle nye tiltag. 

Landsbyrådet har oprettet 2 grupper på Facebook.dk: 

1. Landsbyrådet Herskind Skivholme: Her kan man følge mødeaktiviteter 

med henholdsvis dagsorden og referater, og alle har mulighed for at give 

input i forhold til emner, som man ønsker taget op i Skivholme sogn. 

2. Herskindsigt: Hvor alle har mulighed for bl.a. at lægge begivenheder op. 

Dette for at imødekomme et ønske om en hurtigere måde til at formidle 

møder m.v. på, end det er muligt i den skrevne udgave. 

 Hjemmeside: Der har gennem lang tid været en del hindringer for opsætn.  

af ny hjemmeside og Landsbyrådet har arbejdet hårdt for at få den op at stå.  

I januar 2017 er det lykkedes at få sat en ny side op, hvor der i første omgang 

er lagt vægt på en brugbar kalenderfunktion. Vi arbejder fortsat på at forbed-

re og udbygge siden og har du input eller ideer er du meget velkommen til at 

kontakte os. Hjemmesiden findes på www.Herskind-skivholme.dk.  

 Trafikforhold: der er fortsat et samarbejde i gang med kommunen omkring 

etablering af en forlængelse til den eksisterende sti langs Brugsen og helt frem 

til Langelinie. Landsbyrådet er også i gang med undersøgelse af forbedringer 

af busstoppesteder ved Blomsterparken. 

 Vindmøller:  Hørslevgruppen har deltaget i et møde med Teknisk Udvalg på 

Århus Rådhus, hvor man fik mulighed for, at uddybe det høringssvar gruppen 

har indgivet i juni måned 2016. Det lykkedes at komme i en positiv dialog med 

politikere, hvor forståelsen for områdets modstand på placering af kæmpevind-

møller blev præciseret. På grundlag af de indsendte høringssvar afventer Hør-

slevgrupen nu indstillingen, som vil komme i løbet af foråret, fra forvaltningen 

til Århus Byråd. Landsbyrådet følger udviklingen ved repræsentation i 

Hørslevgruppen.  

  Vi har taget hul på forberedelse af 10 års jubilæet til den årlige Landsby-

dag, som vil finde sted fredag d 31.3.2017. Århus er som bekendt udnævnt 

til kulturhovedstad 2017, og hele regionen har en masse kulturelle arrange-

menter henover året. Derfor faldt valget naturligt på temaet Kulturby 

Herskind-Skivholme og vi har fået sammensat et meget alsidigt og festligt 

program for dagen. 

4  

 martsdecember 2014 2014         

http://www.herskind-skivholme.dk/
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Årsmøde/generalforsamling 2017: Landsbyrådet har de seneste par måneder 
bl.a. diskuteret rådets fremtid, idet vi vidste, at 3 af de siddende medlemmer 
ikke ønskede at stille op igen, og på trods af et intensivt benarbejde for at finde 

nye kandidater så det ikke lyst ud. Vi valgte derfor at sætte det på som punkt på 
årsmødet, som fandt sted d.22.febr. på Herskind Skole, for at åbne debatten med 
de fremmødte. På mødet kom en del konstruktive forslag til Landsbyrådets 
”overlevelse”, som det nye Landsbyråd kan arbejde videre med. For mere 
detaljeret referat kan det ses på hjemmesiden og Facebook gruppen som nævnt 
ovenfor. Det var desværre ikke muligt at etablere medlemmer nok til Landsby-

rådet ift vedtægterne. Der sidder nu 3 medlemmer tilbage, hvoraf Mette Rask 
Bøgh er nyvalgt, og det blev derfor besluttet at indkalde til:  
Ekstraordinær årsmøde/generalforsamling tirsdag d.14.3 kl.19 på skolen 
På grundlag af årsmødet og de tilkendegivelser om en brugbar konstruktion 
fremadrettet for Landsbyrådet er der derfor brug for en vedtægtsændring om 
flg: Landsbyrådet kan bestå af 3-6 medlemmer og op til 3 suppleanter. 

  Vi ser selvfølgelig gerne, at mange møder frem - ikke mindst for at komme 
med input og holdninger til Landsbyrådets fremtidige virke i vores område. 
  Herskindsigt er desværre ikke udkommet med en december udgave, og qua 
en ihærdig og flot indsats fra tidligere redaktør Hans Gravsholt og Lone 
Mørch fra Landsbyrådet sidder du nu med et friskt eksemplar af bladet.  
  Fremadrettet vil bladet have en chefredaktør med en tilknyttet redaktion for 

at sikre en fremtidig udgivelse af bladet. 
  Indledningsvis nævnte jeg den aktivitet og tilflytning, som sker i øjeblikket, 
og når jeg færdes i området, er det tydeligt at, se hvordan forårsbebuderne 
pibler op af jorden, hvilket alt sammen indikerer ny vækst og lyse tider. Der-
for en positiv opfordring til både nye og ”gamle” bosættere i vores område til 
at dit bidrag til det fælles kan få meget til at vokse til fordel for et aktivt og 

dynamisk liv i vores område.           På landsbyrådets vegne Birgit Siegfredsen 

Landsbyrådet. 

Per Clauson-Kaas: Landsbyvænget 33, Herskind. 3840 3405  pckaas@hotmal.com  
Jesper Rabes Laursen, Præstbrovej 5, Herskind 6075 9246 krabsenlaursen@gmail.com  
Mette Høgh Rask, Langelinie 53, Herskind. 2373 1775  post@kran-elektro.dk  

Suppleanter: Bo Sjøgaard: Ladingvej 29B, Skivholme. 8695 4468 
Birgit Siegfredsen, Vibevænget 32, Herskind 6018 5521 bsiegfredsen@gefiber.dk  
Inge Lorenzen: Præstbrovej 14, Herskind. 2479 6556, Inge.lorenzen@randers.dk    
Webmaster: Jesper Rabes Laursen, Præstbrovej 5. 6075 9246 krabsenlaursen@gmail.com 
Herskindsigt: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8, Herskind. 8695 4155 hagra@gefiberpost.dk  
             og Lone Mørch, Degnebakken 4, Skivholme. 2341 7962 lmorc@gefiber.dk 

Revisor: Anne Margr Kristensen, Vibevænget 8. 8695 4180 
Revisorsuppleant: Henning Nielsen, Ladingvej 29, Skivholme. 2927 9391 
Landsbyrådets repræsentant i Herthas bestyrelse: Finn Boisen, Fuglevænget 30  

mailto:pckaas@hotmal.com
mailto:krabsenlaursen@gmail.com
mailto:post@kran-elektro.dk
mailto:bsiegfredsen@gefiber.dk
mailto:Inge.lorenzen@randers.dk
mailto:krabsenlaursen@gmail.com
mailto:hagra@gefiberpost.dk
mailto:lmorc@gefiber.dk
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Landsbyrådet 

Cykelsti og trafiksikkerhed: 
  Cykelstien mellem Brugsen og Skivholme bruges flittigt – også af fod-

gængere. En forespørgsel, om der kunne komme skilt op, der fortalte, at 

den også er for fodgængere, gav det resultat, at det kom der ikke, men at 

den naturligvis gerne måtte benyttes af fodgængere. Derfor en kraftig op-

fordring til, at man ikke går på kørebanen, men benytter cykelstien.  

Lone Mørch 

 

Ny hjemmeside 
  I Landsbyrådet har vi nu taget tastaturet i egne hænder og lavet en længe 

ventet hjemmeside for Herskind-Skivholme. Siden er i første omgang lavet 

ret enkelt (da vi jo er glade amatører). Den skulle gerne præsentere sognet 

med al sin mangfoldighed og liv, og vi har derfor linket ud til de foreninger, 

der har en hjemmeside (som vi kender til). Har du lyst til at være en del af 

vores lille redaktion, hører vi meget gerne fra dig. Kalenderen på siden er 

oprettet som en "google-kalender", hvilket betyder, at foreninger og borgere 

selv kan skrive begivenheder ind og abonnere på kalenderen. Kom gerne 

med ønsker, kommentarer eller andet på herskindskivholme@gmail.com. 

Hjemmesiden findes både på www.herskindsigt.dk og www.herskind-

skivholme.dk 

Trafiksikkerhed 
  Den regulerede fodgængerovergang over Langelinie har nu været aktiv i 

godt et år, og summen af de tilbagemeldinger Landsbyrådet har fået fra 

borgerne er, at den skaber tryghed og har en fartdæmpende effekt.  

  Lysreguleringen er finansieret gennem kommunens midler til ”sikker 

skolevej” og har naturligvis det primære formål, at vores børn og andre fod-

gængere sikkert kan krydse Langelinie. Herudover tjener lysregulering det 

formål at sænke trafikanternes fart gennem Herskind. Lysreguleringen er 

indstillet til ”hvile-rødt”, hvilket bl.a. betyder, at der som udgangspunkt er 

rødt på vejbanen, indtil ”radaren” registrerer en bil, der kommer med den 

tilladte hastighed, hvorefter bilisten får grønt lys. Kører bilen for stærkt, 

forbliver signalet rødt, og dermed får anlægget en fartregulerende funktion. 

Inputs, meninger og holdninger omkring reguleringen kan sendes til Landsby-

rådet på herskindskivholme@gmail.com . 

Jesper Rabes Laursen 

mailto:herskindskivholme@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.herskindsigt.dk%2F&h=ATPBMED3RlXJzqhLoMgAM31S-VXnP5XhJ_ahBOPJjlPVkqclHgCH7kRIKVgY01AyP2w15LAWsCbmLeSrDuklxAOCVtTANkaHKfLGsvtpg1SnMw5YIMTkv2ErfOvf0SWQ-SXnQcs&enc=AZMS1XU0ZOKB4XMghYkhxQuSVsJgBBDf1owOrANu3HHMpkv4Eg2el4cCowxEDEZAphdoYHpfTYHijI8FjTEcnCTB_uzXQlDRdgsaJUOgbZ3opEjL-flOuzVTy-aRoEu54Nsr9UyOU66ZCHABO9qI7Go8dT7WQAtlyrcAjey9Cnqjy1EvxdaV_b_76LmRxPCCaZMPNCSrVrS3KfE3K8vDT14q&s=1
http://www.herskind-skivholme.dk/
http://www.herskind-skivholme.dk/
mailto:herskindskivholme@gmail.com
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Landsbyrådet 

Landsbydagen d.31.3.2017 - 10 års jubilæumsfest 

 
   Vi nærmer os 2017, hvor Århus som bekendt er udnævnt til europæisk 

kulturhovedstad. Det vil sige, at vi kan se frem til et år fyldt med spændende 

kulturelle begivenheder – og en af de store kulturelle begivenheder her i 

området bliver den årlige Landsbydag. 

   Inspireret af det, der foregår i Århus, er arbejdstitlen for Landsbydagen 

nemlig: Kulturby Herskind-Skivholme.  

   Landsbydagen har 10 års jubilæum i år – så vi sætter alle sejlene til for at 

gøre det til et brag af en fest, hvilket betyder, at der vil være kulturelle ind-

slag i både Herskindhallen og Kultursalen i løbet af eftermiddagen. 

   Programmet er endnu ikke færdigt, men vi kan godt løfte sløret for noget 

af indholdet. (Ret til ændringer forbeholdes) 

   Børnehave, skole og klub vil som sædvanligt bidrage med sang, 

udstillinger og optræden – og der vil sædvanen tro være diskotek. 

   Derudover vil der være boder og forskellige kulturelle indslag. 
Herskindhallen Boder i Herskindhallen Kultursalen 

Kaffe og kager   Kaffe og kager 

Herskindskolens kor Galten bibliotek: Bøger og bræt-

spil 

Fællessang og fortællinger 

ved Thomas Frøkjær 

Børnehaven optræder Udstilling om Borum Eshøj  

Skanderborg 

Musikskole spiller op 

Udstilling af dragter syet til 

kirkejubilæet 

 

Fællesspisning Guitarundervisn. og ”hæklerier”  

Diskotek i klubben   

Skanderborg Musik-

skole spiller op til dans 

  

HERMUS underholder   

Hvis du har en god ide til indholdet i Landsbydagen, er du meget velkommen til at maile 

den til inge.lorenzen@randers.dk       Inge Lorenzen 

mailto:inge.lorenzen@randers.dk
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Landsbyrådet 

Tilmelding til spisning den 31.3.2017 kl.18.00 til Litta på lk@gefiber.dk 

Tilmelding senest mandag den 27.3.2017 
Voksne (+12 år) 50,-kr. Børn (2-11 år) 25,-kr. 

Menuen er ikke helt på plads, men vi læner os op ad “Mormormad-kultur”. 

Der vil også være mulighed for at ‘bestille’ en vegetar-udgave.  

      Joanne Ryall Jensen, Herskind Folkekøkken 

 

”Integrationskaffe” i Herskind forsamlingshus. 
  Herskind forsamlingshus var lørdag d.14.jan.2017 rammen om en hyggelig 

eftermiddag, hvor tilflyttere til byen var inviteret i forsamlingshuset sammen 

med deres naboer. Se forsiden. 

  Formålet med eftermiddagen var dels, at nye og gamle Herskindborgere 

kunne mødes og lære hinanden at kende, og dels at byens mange foreninger 

kunne præsentere sig for tilflytterne.  

  Tilflyttere til Herskind har gennem mange år fået en velkomstgave bestå-

ende af 1 års medlemsskab til en af byens foreninger og et gavekort til Brug-

sen. For 7-8 år siden havde Herskind imidlertid så stor tilflytning, at man 

valgte at invitere alle de nye herskindfolk til en aften med en gang ”integra-

tionsmedister” i forsamlingshuset, samtidig med at man inviterede alle by-

ens foreninger til at fortælle lidt om deres arbejde. Det var en stor succes. 

 

Vindmøller 
  Her er der ikke sket meget. Christina Friis-Hasché fra Ledelsessekretariatet 

for Teknik og Miljø har oplyst, at kommuneplan-afdelingen i Aarhus pt ar-

bejder på højtryk med kommuneplanrevisionen, og det forventes, at byrådet 

bliver præsenteret for en indstilling i foråret/sommer, hvor de – på baggrund 

af første offentlighedsfase og faglige vurderinger – skal beslutte retningen 

for indholdet i den kommende temaplan. Kommuneplanen for 2017 skal til 

høring i foråret. Temaplanen for vedvarende energi bliver et tillæg til 

Kommuneplan 2017. 

  På https://voresenergi-aarhus.dk/baggrund/planprocessen/  kan der følges 

med i udviklingen, og der kan abonneres på nyhedsbreve på https://voresenergi-
aarhus.dk/kontakt/tilmelding-nyhedsbrev/ 

  Hørslevgruppen vil naturligvis følge med i sagen, og sker der noget ”fare-

truende”, vil den gå i aktion. 

        Hans Gravsholt 

mailto:lk@gefiber.dk
https://voresenergi-aarhus.dk/baggrund/planprocessen/
https://voresenergi-aarhus.dk/kontakt/tilmelding-nyhedsbrev/
https://voresenergi-aarhus.dk/kontakt/tilmelding-nyhedsbrev/
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Landsbyrådet 
Morgentur på sporet syd for Herskind d.21.maj kl.4

00 
Arrangør: DN Skanderborg og Hertha Levefællesskab 

 
  Turen går ned forbi den gamle mergelgrav og til fugletårnet på Engvej. Her er der 

en god udsigt ud over Lyngbygård Ådal og den nyanlagte sø, og i tårnet er der en 
planche, der viser de mest alm. fugle og en oversigt over fuglene i området med 

oplysning om, hvornår på året de kan ses. Per Clauson-Kaas, Hertha, vil fortælle 

om fuglene. Nattergalen vil helt sikkert synge for deltagerne. Det er en god idé at 
tage kikkert med på turen. Derefter går turen ned til gangbroen, som man kan gå på 

helt ned til åbredden. Turen fortsætter til Præstbrovej og op gennem den flotte slugt 

tilbage til Herskind og Hertha – hvor kaffen venter.  

Aftentur på sporet Syd for Herskind d.3.juni kl.20
30

 

  Indholdet er omtrent det samme som ovenstående. På begge ture kan der blive tale 
om ændringer afhængig af, hvor fuglene især befinder sig. 

Spor og DN-Skanderborg Afd. 
   Som nogle sikkert har observeret, blev sporet i slugten vest for Præstbrovej igen 
farbart i efteråret. Hele sommeren har det været spærret af væltede træer syd og vest 

for Præstbrovej 26, men de blev fjernet inden oktober, og derefter fik kommunen 

slået græs i slugten. Dette skete umiddelbart før en flok fra Viborg Vandrelaug 
skulle gå turen. 

  Farbart er måske for meget sagt, for det må anbefales, at man har vandtæt fortøj 

på, fordi det nogle steder er ret vådt. Nord for Engvej 2 er der endnu ikke lagt nok 

grus på, men det er dog rimelig godt at gå der. Se ”Sidste nyt” næste side. 
  Sidst i oktober var der smidt rester fra et slagtet rådyr på sporet lige nord for mer-

gelgraven. Det er nu fjernet, men det er kedeligt, at nogle efterlader noget sådant. 

  Lørdag d.1.okt. var der en DN-svampetur ved Kolskoven nord for Jeksen. 
Desværre var jeg forhindret i at deltage grundet et ”besøg” på Horsens Sygehus 

(Blodprop). Der var ca.40 deltagere, men desværre ikke mange svampe. Karin 

Nielsen, Skivholme var der for mig. Peter Lange, Stjær gav som sædvanlig en god 

redegørelse om svampe og gennemgik de fundne. 
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  Onsdag d.9.nov. var der Årsmøde i Skanderborg Afd. af Danmarks Naturfrednings-

forening. Jeg havde besluttet at holde med arbejdet i foreningen. Jeg havde med op-

slag opfordret folk til at komme og lade sig vælge i bestyrelsen, men der kom ingen. 
Der er nu ingen repræsentanter fra det tidligere Galten Kommune. Det er jeg ked af. 

  Derfor en opfordring til at melde sig som interesseret. Man kan blive suppleant el-

ler ad hoc medlem af bestyrelsen til en speciel opgave. Kontakt enten mig eller for-
mand Tine: T.C.Fleischer@ofir.dk. Er man naturinteresseret, kan det anbefales at 

gøre en indsats. Man får kendskab til meget vedr. naturen i Skanderborg Kommune.  

  DN Skanderborg Afd. har nu fået en hjemmeside www.skanderborg.ny.dn.dk. Her 
er der mange oplysninger om afdelingen, og man kan se, hvem der er i bestyrelsen. 

Årsberetning for 2016 er der også. Lige inden Årsmødet fik jeg en forespørgsel fra 

Karen Lindemann, om DN ville være med i Grønt Partnerskab om et spor fra Galten 

Vest mod Låsby. Det blev besluttet, at det vil man gerne. Der er nu udarbejdet en 
ansøgning om etablering og en beskrivelse af sporet.              Hans Gravsholt 
 

  Danmarks Naturfredningsforening har på landsplan fået ny hjemmeside, og vores 

lokale er www.skanderborg.dn.dk, og den er selvfølgelig altid et besøg værd. Her i 

Skanderborg har vi besluttet, at vi vil lægge alle stier, Spor i landskabet, og Bestige 
Bjerge ind på hjemmesiden, og der ligger allerede de først mange stier, spor osv. på 

hjemmesiden. Gå under menuen Naturen i Skanderborg og klik dig ind på Spor og 

Stier, og du har så adgang til mange fantastiske oplevelser i Skanderborg Kommune. 

 Vi er også et Sti-team bestående af 4-5 personer, der er i gang med at renovere alle 
stierne i Jeksendal-fredningen. Kommunen sørger for at opdatere stiernes underlag, 

med bl.a. flere spang og grusbelægning, hvor der er behov for det. Vi fra DN sørger 

så for udskiftning af stolper og piktogrammer. Samtidigt bliver der udskiftet info-
tavler til nye i A2 størrelse. Der skal skiftes ca. 50 stk. pæle. 

  Det omtalte Sti-team har samtidigt besluttet at gennemgå alle stier m.m. i Skander-

borg Kommune. Det være sig afmærkning, stiers underlag osv. Herefter kommer 
stierne så ind på hjemmesiden til alles fornøjelse. 

På DN Skanderborg Afdelings vegne Hans Jakobsen. 

 
Set mod Engvej 

Sidste nyt 

Så har kommunen flyttet grus-

dyngen ved Engvej 2 ned på 

sporet, så nu er sporet blevet 
væsentlig bedre på det første 

stykke fra Engvej mod vest. 

Sporet i slugten vest for Præst-
brovej er dog fortsat ret fugtigt 

nogle steder, så vandtæt fortøj 

anbefales, hvis man går her. 
Hans Gravsholt 

 
Set fra Engvej 

mailto:T.C.Fleischer@ofir.dk
http://www.skanderborg.ny.dn.dk/
http://www.skanderborg.dn.dk/
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Landsbyrådet 
 

Nyt fra Galten Bibliotek 
 

  Bibliotekets åbningstider er de sædvanlige, dvs. mandag-torsdag kl.13-19, 

fredag kl.10-16 og lørdag kl.10-13. 1.maj-31.aug. er der lukket om lørdagen.  

  Er man oprettet som låner med en 4-cifret kode, kan man udover de betjen-

te åbningstider lukke sig selv ind på biblioteket fra kl.8 om morgenen. 

 

  Der er film for 3-6 årige børn onsdag d.22.marts kl.9
30

-10. Vi skal se 

filmen: Hænderne op.  

  Onsdag d.19.april er der film for dagpleje- og vuggestuebørn, og vi skal 

se filmen Mors lille vildbasse. Det er også kl.9
30

.  
 

   

Bliv Bogen-kommer låner:  
  Har du ikke mulighed for at besøge biblioteket i Galten, kan du tilmeldes 

vores Bogen-kommer ordning. Du får en pose bøger eller andre materialer 

(lydbøger, film etc.) bragt til døren èn gang om måneden. 

  I den første pose materialer, du modtager, ligger en seddel med de datoer, 

hvor du får besøg af Hans (vores bud). Ordningen er gratis. 

Du kan altid henvende dig på 8794 2890 eller brita.rodam@skanderborg.dk 

PS: Der er pt. én bruger fra området nord for Lyngbygård Å. men mange fra 

andre områder i den tidl. Galten Kommune.              Brita Rodam 

 
 

Danseaften på Tjørnehaven 
Tirsdag d.21.marts kl.18 er der igen en glad og festlig danseaften på Tjørnehaven. 
Der startes med at spise, og derefter spilles der op til dans. I en lille pause drikkes 

der kaffe med småkager, og baren er åben med øl, vin og vand til billig pris. Man 

betaler 80 kr. ved indgangen, og man får 2 stk. smørrebrød, kaffe/the og en glad 
aften. Ekstra smørrebrød kan bestilles til 20 kr./stk. Aftenen slutter ca.kl.22.  

Af hensyn til bestilling af smørrebrød er der tilmelding en uge før hos:  

Alice Berglund, tlf. 2483 3755 mail berglund@kabelmail.dk 

eller Aase Sejr, tlf. 6075 3764 mail sejr@mail.dk 

Kom til festlig ”motion” og en glad aften på Tjørnehaven 

Tjørnehavens Aktivitetsråd

mailto:brita.rodam@skanderborg.dk
mailto:berglund@kabelmail.dk
mailto:sejr@mail.dk
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Landsbyrådet 

Mad med Perspektiver. 
5 år i børnehaven nu også i skolen. 
  Der er travlhed i køkkenet i børnehaven. Hver dag laves der mad til de 50 
børn i børnehaven og til 70 børn i skolen. God, sund mad, masser af grønt-
sager og noget kød. Alt er økologisk eller biodynamisk dyrket. 
Historien. 
  Men der hører en lang forhistorie til, at vi er nået så langt. At der nu er en 
god og stabil madordning, der dagligt leverer gode retter til glade børn, som 
samtidig er en udfordrende arbejdsplads for de 2 - 3 udviklingshæmmede og 
Githa som den trofaste stabile medarbejder, der hver dag gør det hele muligt. 
Projektet begyndte, da der på skolen blev holdt foredrag af Frede Breiner 
om barnets læring og udvikling. Han fortalte, hvor vigtigt det var, at barnet -
for at kunne lære optimalt - dagligt fik en god, sund og nærende kost især i 
de lange skoledage. Dette ville støtte den daglige undervisning for det enkel-
te barn og klasserne og blive optimalt, hvis børnene fik mulighed for at ind-
tage et fuldgyldigt måltid på skolen og i børnehaven. 
  Landsbyrådet i Herskind/Skivholme med skole og børnehave syntes, at 
idéen om god mad på skolen skulle gøres til virkelighed. Det blev foreslået, 
at Hertha, der til daglig arbejder med gartneri, bageri, mejeri og køkken og 
fremstiller produkter af god biodynamisk kvalitet, skulle inddrages. Så snart 
efter blev der nedsat en gruppe bestående af skolen, Landsbyrådet, Herthas 
beskyttede værksteder og Skanderborg Kommune. 
  Efter mange møder mellem mennesker, der ville” Mad med Perspektiver”, 
som projektet kom til at hedde, blev der udfærdiget en projektbeskrivelse 
med ” Sund mad til sunde børn”. Og målet var:  
  1. at projektet blev støttet og ønsket af børn og forældre, for at det kunne blive til 
virkelighed. 
  2. at begynde med mad til alle børn i børnehaven for efterhånden at lade tilbuddet 
vokse ind i skolen. 
  3. at kvaliteten af maden skulle være biodynamisk/økologisk, og at det var Hertha, 
der stod for den daglige madlavning. 
   4. at det blev en udfordrende daglig arbejdsplads for udviklingshæmmede for 
yderligere at understøtte en positiv kulturudveksling i lokalsamfundet. 
   5. at sundhedsmyndigheder, Skanderborg Kommunes Børn og Unge, samt 
Voksen Handicap godkendte projektet.  
   6. at Landsbyrådet, lokalsamfundet og skolen styrkes ved det nye tilbud.  
  Efter 3 års forberedende arbejde, med møder ca. hver anden måned, blev der nu i 
et helt nyindrettet køkken, betalt af Skanderborg Kommune, d.2.jan. 2012 serveret 

varm mad for 55 børn i Herskind børnehave. En herlig dag, der både blev skrevet 

om i landets aviser og vist på TV. Jo, alle var stolte. 
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5 år efter. 

 Nu har madordningen eksisteret i 5 år. Nye børn kommer til, andre går vide-

re ind i skolen, og her er maden nu fulgt med. Børn og forældre har ønsket at 

fortsætte med at få varm mad i skolen, selv om hvert enkelt barn nu selv 

skulle betale for det. Så i dag bliver der lavet mad til ca. 45 børn i børne-

haven og 70 i skolen. 

  Men det skal også siges, at en sådan madordning kun kan blive til noget, 

hvis alle: Forældre, børnehavepædagoger, lærere, bestyrelser, Herthas Værk-

steder, administration, kommunen m.fl. arbejder tillidsfuldt og tæt sammen. 

  Mange forskellige kulturer, forventninger og krav mødes og skal afstem-

mes med hinanden. Hver med deres behov og deres forudsætninger: 
1. Børnene skal kunne lide maden. 
2. Forældrene skal kunne mærke det. 
3. Ud over at lave mad har køkkenet også en pædagogisk opgave med 2-3 udvik-

lingshæmmede som daglige hjælpere. Hver med deres forskellige evner og be-
hov. Altid i et tæt samarbejde med de øvrige i Herthas beskyttede værksteder. 

 4.  at få bedst mulig kvalitet af friske råvarer til en god pris.  
  Det kræver dog, at vi køber store mængder ad gangen, hvor det månedlige 
forbrug af grøntsager ligger på omkring 400 kg. De kommer ikke kun fra 
Herthas gartneri, men også fra andre biodynamiske avlere. Herthas gartneri 
indkøber, lagrer og sorterer grøntsagerne, indtil de skal bruges i køkkenet, 
hvor de bliver leveret ca. en gang om ugen. Også mælken og en del af 
kødet kommer fra Hertha. 
  Økonomien er et kapitel for sig. Her er det fem forskellige økonomier, der 
bidrager for at madordningen kan blive til virkelighed. 
1. Alle børn i børnehaven betaler for maden gennem den takst, de betaler for 

børnehaven. 
2. Skolebørnenes forældre betaler, og en forælder sørger for at holde regnskab. 
3. Hver dag leveres der 12 måltider til de eksterne værkstedsbrugere på Hertha. 
4. Indimellem laves der mad til arrangementer på skolen. 
5. De udviklingshæmmede, der arbejder i køkkenet, er visiteret til Herthas 

værksteder og bidrager med en dagtakst betalt af kommunerne. 
6. Skolen bidrager med lokaliteter, men madordningen betaler selv for el.  

  Alle disse økonomier tilsammen gør, at madordningen finansielt kan køre 
rundt. Alt bliver samlet i ’et regnskab, hvor alle midler følger madordnin-
gen. Hertha er finansiel ansvarlig og dækker et evt. underskud, mens mad-
ordningen akkumulerer et evt. overskud. 
  Ja, som man kan se ud af dette, er Mad med Perspektiver en ganske kom-
pleks størrelse. Kun gennem tillid og godt samarbejde kan et sådant initia-
tiv bære frugt. Se billeder på bagsiden fra 5-års jubilæet. 

Per Clauson-Kaas 
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Seniorråd/Ældreråd 
"Når jeg bli'r gammel ---", sådan begynder en sang af Peter A.G. fra Gnags. 

"så vil jeg sidde på en bar - der, hvor havet slår ind over molen. 

Og dele rødvin med memoirer med de andre gamle i solen". 
 

  Men hvordan kan man blive hjulpet, hvis det bliver nødvendigt??? "Med 

værdighed" siger politikerne på Christiansborg og stiller en værdigheds-

milliard ekstra til rådighed. Det er de enkelte kommuner, der skal admini-

strere både det faste og vores del af milliarden. Her kommer Seniorrådet/ 

Ældrerådet ind i billedet. 

  Sådan et folkevalgt, men upolitisk råd, er der i alle kommuner. I Skander-

borg er vi 9 medlemmer - pænt fordelt over kommunen. Det er ulønnet, men 

med diæter (skattepligtige) og kørselsgodtgørelse. 

  Rådet skal netop komme med råd i alle sager, der angår ældre medborgere: 

boliger, mad, omsorg, ja, alt. Vi skal komme med høringssvar, før byrådet 

kan vedtage noget. Det er dog ikke altid, der bliver hørt efter, for pengene er 

en fast hindring. Derfor er det vigtigt med gode argumenter. 

  Der er valg til efteråret - samtidig med valget til byrådet. Når man er ble-

vet 60 år, er man vælger og kan også opstilles. Jamen, så er man da ikke 

gammel? Nej, men det er vigtigt med rettidig omhu, så det bliver "værdigt" 

at blive gammel her i kommunen. 
 

I Danmark skal man ikke betale for at komme på sygehus, men på et pleje-

hjem skal man selvfølgelig betales husleje + og man kan købe fuld kost for 

3.400 kr./måned, og dertil kommer tøjvask, skat, licens, medicin m.m., så 

der bliver ikke meget tilbage til tøj, sko, gaver m.m. for en folkepensionist. 

Eva Bach, medlem af Seniorrådet. 

 

Hjertestartere 
  Flere har udtalt, at de ikke var bekendt med, at der er 4 hjertestartere i 

vores område. Derfor denne oplysning: 

  Der er én på Herskind Skole, i Brugsen og ved Skivholme og Herskind 

Forsamlingshus. De sidstnævnte er på muren udenfor.  

  Hjertestarteren i Brugsen er i butikken til venstre for døren ud til lageret. 

På Herskind Skole er hjertestarteren placeret udvendig på nordsiden af 

skolen op mod Herskindhallen på muren ind mod fysiklokalet. 

Hans Gravsholt 
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Seniorforeningen for Galten og Omegn 
Program for 2017-2018 

Udflugter er med mad og kaffe på alle turene. 
Tilmelding: Kun én udflugt ad gangen. 

Torsdag d.18.5. Mariehaven i Ansager. Tilmelding senest d.5.5. 
Tirsdag d.13.6. Jesperhus Blomsterpark. Tilmelding senest  2.6.  
Tirsdag d.11.7. Rosenhaven ved Ringkøbing. Tilm. senest 30.6. 
Torsdag d.17.8. Sneglehuset i Thyborøn. Tilmelding senest 4.8. 
Tirsdag d.19.9.  Mols Bjerge. Tilmelding senest d.8.9. 

Sognegården i Galten 
Mandag d.13.3.2017. Musik. Krølles Kapel 
Mandag d.10.4.2017. Generalforsamling 
Mandag d.9.10.2017. Willy – Jonas – og Erik. Harmonika – sang 
Mandag d.13.11.2017. Jesper Grønkjær. Tryl og foredrag 
Fredag d.1.12. Julefrokost på Lillering Skov. Tilm.senest 23.11. 
Mandag d.11.12.2017. Julehygge i Sognegården (præst) 
Mandag d.15.1.2018. Søren Ervig. Vildmark foredrag 
Mandag d.12.2.2018. Den syngende slagter 
Mandag d.12.3. Carl Erik Lundgaard. Harmonika og foredrag 
Mandag d.16.4.2018. Generalforsamling 

Arrangementer i Sognegården i Galten starter kl.13. 
Ret til ændringer af arrangementer forbeholdes 

Mere om ture m.m. i 2017 
Alle busture tilmeldes til Vita tlf.2065 0274, Porsevænget 108 

Bussens opsamlingssteder og tid kan ses i Galten Folkeblad 

Tilmelding er bindende 
18.5.  Tur til Mariehaven i Ansager. Først kører vi til Hodde Kro, hvor vi 
spiser middag kl.11

30
. Derefter kører vi til Mariehaven. Der er musik – 

foredrag – kaffe og kage. 

13. 6.  Tur til Jesperhus Blomsterpark. Når vi kommer kl.11
30

,  er der 
frokostbuffet. Derefter skal vi se haven. Kl.14

30
 er der kaffe og kage. 

11. 7. Tur til Laubergs planteskole & Rosenhave ved Ringkøbing. Først 
spiser vi på Røgind Kro, og derefter kører vi til Laubergs planteskole & 
Rosenhave. Vi kører tilbage til Røgind Kro og drikker kaffe med kage. 

17.8. Vi kører til Thyborøn, hvor vi skal se Sneglehuset. Derefter en tur 
på havnen. Vi spiser og får kaffe i området. 

19.9. går turen til Mols Bjerge. Vi spiser kl.11
30 

på Strandkroen, som 
ligger tæt ved vandet. Derefter kører vi til Mols Bjerge. Efter at have nydt 
turen kører vi til Strandkroen og drikker kaffe. 
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LADINGVEJ 16, HERSKIND, 8464 GALTEN. TLF. 87 94 32 50 
 herskindskolen@skanderborg.dk    www.herskindskolen.dk  

Dejligt at der er kræfter, der samler op om Herskindsigt. 

Siden sidst er der sket en del på Herskind Skole & Børnehus. Blandt andet:  

Julekaffe for tidligere ansatte. 

  Onsdag d.14.december kom tidligere ansatte, som nu er gået på efterløn 

eller pension, på besøg til formiddags julekaffe. Dette er en tradition skolen 

har haft i flere år. Dejligt at opleve, at de stadigvæk følger med i skolens liv.  

 
Lærerfri dag 
  Igen i år havde vi en lærerfri dag, hvor lærere og pædagoger fik mulighed 
for at drøfte aktuelle pædagogiske og praktiske problemstillinger. Torsdag 
d.19.januar stoppede skolen kl.14

15
, hvorefter lærerne og pædagogerne tog 

på pædagogiske dage i Silkeborg lejren ved Ebeltoft. Temaet var effektivi-
sering og ideer til det bedre samarbejde med henblik på en bedre hverdag 
for alle. Tina Mønsted kom som udviklingskonsulent i Skanderborg 
Kommune og hjalp os med arbejdet. 
Fredag d.20.januar stod 9.kl. for skoledagen. Nogle elever fra 8. kl. var også 
med som journalister til at dokumentere dagen. Denne gang har vi fået hjælp 
fra fagsekretariatet til at fokusere på elevernes effekt af en lærerfri dag. 9.kl. 
har brugt tid på klassen til at drøfte overgangen fra at være elev til det at væ-
re lærer og så blive elev igen. Vi vil se på, hvad det giver eleverne i 9.kl. 
Fredag d.20.januar var der kendte voksne på skolen sammen med 9.klasse. 

mailto:herskindskolen@skanderborg.dk
http://www.herskindskolen.dk/
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Herskind Skole og Børnehus 

Lejrtur til Østrig 

  I uge 8 skal 6. klasse på lejrtur. Klassen har gjort en enorm indsats for at 

samle penge ind til turen. Klassen har lærere og nogle forældre med på turen, 

som er en skitur i Østrig. På Herskind Skole & Børnehus er vi stolte af, at 

tilbyde klasseture både i 6. og 9. klasse hvert år. Der er forskellige mål for 

lejrturen hvert år, og i år går turen så til Østrig. 

  Vi vil gerne give forældre og elever en stor tak for jeres fælles indsats og 

engagement, så der er blevet til et godt ekstra tilskud til turen. 

Kim Sørensen 
 

Nyt fra børnehaven Nordlyset 
Morgenåbner søges! 
  Vi går med tanker om at ansætte en morgenåbner ved Herskind Skole & 

Børnehus. Jobbet består i at åbne i vores børnehave/SFO hver morgen kl. 6
15

 

og være her indtil ca.8
15

, altså 2 timer pr. dag. Den vigtigste opgave består i 

at skabe tryghed og hygge omkring de børn, der kommer tidligt, og få stillet 

morgenmaden frem til dem. Vi ser gerne, at du bor tæt på skolen. Så er du 

morgenfrisk og har tid, lyst og mulighed for at par timers job tidligt hver 

morgen, så vil vi gerne høre fra dig. Du kan ringe til institutionsleder Ole 

Drøgemüller på telefon 2275 3812, hvis du gerne vil høre lidt mere om 

jobbet.  Det er ikke et krav, at du er uddannet, og du vil naturligvis blive 

”lært op” til jobbet. Du vil som udgangspunkt være alene frem til kl.7,   

hvor medarbejder nr. 2 møder ind.  

  Børnehuset består af en børnehave med ca. 40 børn, en SFO med ca. 50 

børn og en klub med ca. 50 børn.  

Ole Drøgemüller 

Sidste nyt 
  To drenge fra Herskind, Jacob Møldrup Jensen og Tobias Harry Jensen, er 

udvalgt blandt over 3000 ansøgere som mulige Wildlife Reportere.  De skal 

nu på en hæsblæsende BaseCamp i Skandinavisk Dyrepark d.25.-26.februar. 

Her skal de dyste om at komme på en ekspedition til Svalbard, hvor de skal 

undersøge, hvordan den globale opvarmning påvirker isens konge. 

  Som Wildlife Reporter bliver man uddannet i WWF Verdensnaturfondens 

landsdækkende skolekampagne WildShool, der hvert år sender unge mellem 

13-17 år ud i verden for at sætte focus på en aktuel kritisk sag. 

Hans Gravsholt  
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  HERSKIND BRUGSFORENING 

Siden sidst: 
Igen i år havde vi besøg af julemanden i brandbilen, og inde i butikken var 

der æbleskiver, juice og gløgg. Julesokkerne blev også denne dag leveret 

tilbage til børnene fyldt med julegodter. 

  Nytår: Boldklubben afholdt deres årlige nytårsløb, som de afsluttede i 

Brugsen, hvor der blev ønsket godt nytår med champagne og kransekage. 

  Den første weekend i februar fik mange af varerne nye pladser i butik. Det 

betød, at butikken holdt lukket om lørdagen. Det var annonceret, at der også 

var lukket om søndagen, men da der virkeligt blev gået til den fra start, kun-

ne vi melde ud, at der var åben igen allerede søndag morgen. Vi håber, den 

nye placering af varerne gør det nemmere for jer at handle. 

Generalforsamling: 
Der afholdes generalforsamling torsdag d.27.april 2017 fra kl.19 i Herskind 

Forsamlingshus. Så sæt allerede nu X i kalenderen og kom og bak op om 

vores fælles Brugs. Da der er 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, der 

ikke genopstiller, har vi brug for nye friske kræfter. Har du lyst/mulighed 

for at tage et nap i bestyrelsen, så kom endelig og stil op eller stem på din 

favorit. Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, så er du meget velkommen 

til at kontakte én fra bestyrelsen.  

125 års jubilæum: 
Jubilæet bliver fejret lørdag d.10.6. i Herskind Brugs. Da Herskind Brugs 

har eksisteret i 125 år, bliver der holdt en kæmpe jubilæumsfest for alle 

borgere i Herskind og omegn. Dagen starter kl.8
30

 med, at der er gratis 

morgenkaffe og friskbagte rundstykker. På P-pladsen vil der være opstillet 

et telt med borde og bænke, hvor man kan nyde morgenmaden. Der vil også 

være opstillet en hoppeborg til de mindste. 

  Der vil være forskellige konkurrencer i løbet af dagen, hvor der er fine 

præmier til vinderne. Det vil derfor være en oplagt mulighed for at gøre et 

godt køb og måske komme hjem med flotte gevinster. OK-benzin vil være 

med på pladsen med gaver til børnene, og der vil være mulighed for at tegne 

et benzin-kort, som støtter den lokale sportsklub, hver gang man tanker. 

Kl.18 vil der være mulighed for at få en grillpølse med brød og diverse drik-

kevarer, og til børnene vil der være sodavand og slushice til grillpølsen. 
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Herskind Brugsforening 
  Gennem hele dagen vil der være mange rigtig gode tilbud til enhver. Vi 

håber derfor, at mange vil støtte op om denne dag, og gøre det til en helt 

speciel dag for Herskind Brugs. Husk at ”Uden jer vil der ikke være en 

Brugs”. 

Bestyrelsen: 

Formand: Morten Dam, Glentevænget 6, Herskind, 23 71 65 71 

Næstformand: Merete Taastrup, Ladingvej 2, Herskind, 20 73 49 09 

Sekretær: Ruth Bluhm, Vibevænget 4, Herskind, 31 35 66 03 

Medlem: Peter Fjeldsted, Skivholmevej 58, Skivholme, 23 60 42 41 

Medlem: Børge Pedersen, Lærkevænget 34, Herskind, 86 95 41 44  

Medlem: Jørn Bach Jensen, Præstbrovej 10, Herskind, 40 76 97 55 

Medlem: Brian Fonnesbæk Lærkevænget 26, Herskind, 20 94 79 90 

Suppleant Tina Bysted Røhr, Mindevej 9, Sjelle, 42 24 29 86 

Vidste du: 

at hvis hver kunde køber for blot 2 kr. ekstra hver gang, giver det en omsæt-

ningsstigning på 300.000 kr. mere pr. år. – det må da give stof til eftertanke? 

at dit hus har 10 % højere salgsværdi, hvis der er en dagligvarebutik i byen. 

at der er Hjertestarter i Brugsen. Den er i butikken ved indgang til lager. 

HUSK: Som medlem får du mange gode tilbud fra CoopPlus sendt til din 

mailadresse. Herskind Brugs sender tilbud til dig via sms, så send en mail 

med dit mobilnr.til brugsen@herskindbrugs.dk, så får du en sms næste 

gang, der er gode tilbud i butikken. 

  Se opslag på infoskærmen om tidspunkter for arrangementer. 

Peter Fjeldsted & Morten Dam 

Tak for ti gode år i Brugsen. 

  I sommeren 2015 kunne jeg gå på efterløn. I løbet af foråret 2016 modne-

des beslutningen om at gå på efterløn, og det skete d.31.8.2016. Det har 

været 10 dejlige år med verdens bedste job og verdens bedste kunder. Det 

har været en stor glæde for mig at kunne hjælpe jer, når der var noget, I ikke 

kunne finde, eller noget, som ikke lige var på hylderne.  

  Da jeg ikke bor i lokalområdet, vil jeg ikke komme så tit i Brugsen, men 

dog en gang imellem. Derfor vil jeg gerne sige tusind tak for den tid, der var. 

Jeg ønsker brugsens kunder, personale og Brugsen som helhed det bedste i 

den tid, der kommer. Konkurrencen er jo hård. Vi skal støtte op om de små 

butikker.   Mange hilsner Else Søndergaard 

mailto:brugsen@herskindbrugs.dk
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Uddelerens Klumme 
  Så er endnu et år ved at rinde ud, og jeg har nu haft fornøjelsen af at drive 

jeres butik i et årti. De grå hår er blevet lidt flere og smilerynkerne lidt dybere. 

Det er et godt sted at gå på arbejde. Til tider smelter fritid og Brugsen lidt 

sammen, men som Morten Aaen siger det så præcist: Det er en livsstil.  

  Vi har en rigtig god butik - om end lidt gammel og slidt. Der har været store 

omkostninger forbundet med vores køleanlæg. Lækken blev aldrig fundet, så 

nu er der trukket nye rør frem til reolerne. Nu kører det problemfrit. Vi har også 

måttet skifte motor i indgangsdøren. Den, der sad deri, var fra 2003, så den har 

gjort det godt.  

  Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i gennemgang af Brugsens økonomi. Det 

er ikke en nem branche. I 2008 før finanskrisen realiserede butikken en avance 

på 33% af butiksvareomsætningen. I skrivende stund er det tal nede på 26,56. 

Altså tjener vi 6,44 kr. mindre, hver gang vi omsætter for 100 kr. Heldigvis er 

omsætningen med os. Det kunne den ikke gøre, hvis ikke I bakkede op om 

vores Brugs. Tak for det. 

  I 2012 lagde vi os fast på at blive områdets vinekspert og bruge det som en 

niche til at differentiere os. Den 5 års plan, den daværende bestyrelse og jeg 

lavede en kold januar lørdag, er vi ved at være færdige med. Et af målene var 

en butiksvareomsætning på 12 mio. exkl. moms. Det når vi. En avance over 

30%. Det når vi ikke. Kassationer og svind på 0,6% af omsætningen. Det når vi 

så rigeligt. Personaleomkostninger på 15%. Det når vi også. Det er fedt at kigge 

tilbage og vide, at vi følger de langsigtede planer. Jeg vil gerne benytte lejlig-

heden til at sige alle mine bestyrelser tak for et udfordrende samarbejde. 

  Bølgerne går indimellem højt, men indsatserne bærer frugt. Således er vi i den 

seneste kundetilfredshedsundersøgelse rykket fra en score på 30 til 48. Skalaen 

går fra 0 til 100. Så der er stadig mulighed for at blive bedre endnu. Tak til de 

over 100 mennesker der brugte tid på at give os en tilbagemelding. Disse 

mange besvarelser skal indgå i de næste planer. 
  Som I måske ved, har jeg færdiggjort mit studie og er nu certificeret Somme-
lier. Det er bare et fancy navn for én, der ved en masse om vin. Denne viden 
kommer os også til gavn. Vi holder nogle fredags events, hvor enten Morten 
Aaen eller jeg stiller os til rådighed med smagsprøver og snak. Det bliver godt 
modtaget. 
  Udlejningsejendommen blev forladt i nattens mulm og mørke af vores tidligere 

lejer. Her blev det tydeligt, at boligen stod over for en ordentlig overhaling. Det 

var selvsagt ikke noget, der lå i budget, men nu fremstår huset i topform, og vi 

er glade for de nye lejere. Rigtig hjertelig velkommen i Herskind. 

  Vi fylder faktisk 125 år i 2017. Det skal fejres med ost, vine og skøre begiven-

heder. Vi glæder os allerede til at skabe nogle gode rammer for jer og jeres by. 
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Herskind Borgerforening 
 
 
 

Herskind  

   

          Borgerforening 

 
 

Af: Anders Christensen 
 

Generalforsamling 2017 
    Vi har afholdt årets generalfor-
samling i Herskind Forsamlingshus 
tirsdag den 28.februar.  
  Resultatet vil blive vist på Lands-
byrådets hjemmeside. 

Husk!!!! 
Legepladsdag 

Lørdag den 1. april 
kl. 10 - 12 

  Vi arbejder som sædvanlig et par 
time, hvorefter vores madmor, Jane, 
sørger for, at ingen går sultne hjem. 

 
Foto fra legepladsdag 

   

Sankthansaften 
  Endnu en rigtig god idé er 
tanken om at gøre sankthans-
aften til hele byens fest, hvor vi 
kan inddrage flere af grundejer-
foreningerne og lave et fælles 
projekt ud af det. Vi håber, at vi 
på den måde kan lave arrange-
mentet endnu bedre, og at flere 
idéer end vores egne kan udvikle 
den årlige begivenhed. Under alle 
omstændigheder skal der nok 
blive spisning og bål på 
legepladsen igen i år. Som altid 
den 23. juni. 

Legepladsdag 
  For at holde sankthansaften 
kræves en pæn og trimmet lege-
plads. Derfor håber vi igen i år, at 
rigtig mange fra byen vil møde op 
og give et nap med, når vi afhol-
der forårets legepladsdag lørdag 
d.1.april. Vi vil selvfølgelig sørge 
for, at der er rigeligt at spise fra 
grillen, når vi er færdige med at 
knokle. Lidt koldt at drikke skal 
det også nok blive til. 
  Hvis du har en god idé til et pro-
jekt på legepladsen - noget som 
kræver planlægning og indkøb af 
materialer, så kom og sig det til os 
i god tid. Økonomien har vi, men 
idéerne vil vi gerne have hjælp til. 
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Herskind Borgerforening 

Hvorfor være medlem? 
  Herskind Borgerforening er fra 
den tid, hvor det ikke var tvunget 
at være medlem af en grundejer-
forening. 
  Derfor også navneskiftet, som 
antyder, at vi er til for alle borgere i 
Herskind. Som du kunne læse i 
starten af mit indlæg, arbejder vi 
bl.a. for trafikforhold, som hele 
byen har glæde af.  
   Vi driver også legepladsen på 
Fuglevænget, som alle selvfølgelig 
er velkommen til at bruge. Så selv 
om du bor i Blomsterparken, på 
Lærkevænget eller Glentevænget 
og allerede betaler til en grund-
ejerforening, er du altså også vel-
kommen som medlem hos os.   
  Det koster sølle 250 kr./år for en 
husstand, og pensionister kan væ-
re med for en spotpris på 175 kr. 
Det er da billigt for at spytte i kas-
sen til formål, der gavner os alle!  
  Så ring til undertegnede eller 
vores søde kasserer, Jane, og bliv 
medlem. Især Jane smiler så sødt, 
når der kommer penge i kassen. 
  Til sidst vil jeg minde om, at vi 
har en side på Facebook, som vi 
gerne vil bruge lidt mere.  Fx hvis 
vi får en spontan idé om at grille 
på legepladsen en dag, hvor vejret 
er godt. Så vil det være her, du kan 
læse om det, så du kan nå at være 
med.  

  Infoskærmen i Brugsen vil vi 
nok også benytte os mere af til 
sådanne formål. Så hold øje med, 
hvad der sker. Og nyd så foråret. 

Anders Christensen 
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Arrangements-kalender 
     Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement at tjekke, om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans Gravsholt tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.dk  
eller se den ajourførte kalender på skolens bibliotek eller på internettet.   

Næste nr. af Herskindsigt udkommer juni 2017 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.24.maj 2017 

Marts 2017 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1     
to 2     
fr 3     

lø 4 14 Lørdagscafé Hertha 46 
sø 5     

ma 6     
ti 7     
on 8     
to 9     
fr 10  Quindeaften Herskind F-hus 34 

lø 11     
sø 12     

ma 13 19
30

 
13 

Koncert m.Anja Præst Trio 
Musik.Krølles Kapel. Seniorforen. 

Sjelle Kirke 
Galten Sognegård 

39 
15 

ti 14 19 Landsbyrådets ekstra generalforsaml. Skolen 5 
on 15     
to 16     
fr 17     

lø 18     
sø 19     

ma 20     
ti 21 18 Danseaften Tjørnehaven 11 
on 22 9

30
 Film for 3-5 årige Galten Bibliotek 11 

to 23 19 Biskop Henrik Wigh-Poulsen  Skivholme K. 39 
fr 24     

lø 25  Vårfest Skivholme F-hus 37 
sø 26 10 Gymnastikopvisning Herskindhallen 29+33 

ma 27  Tilmeldingsfrist, Landsbydag  8 
ti 28     
on 29     
to 30 19

30
 Borum-koret Salen. Hertha 46 

fr 31  Landsbydag Herskindhallen 7 

mailto:hagra@gefiberpost.dk
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April 2017 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

lø 1 10 Legepladsdag Fuglevænget 21 

sø 2     

ma 3     

ti 4     

on 5     

to 6 19 Claus Jensen.Luther og reformationen Galten K+sogneg. 39 

fr 7     

lø 8     

sø 9     

ma 10 13 Generalforsaml. Galten Seniorforen. Galten Sogengård 15 

ti 11     

on 12     

to 13     

fr 14     

lø 15     

sø 16  Påskedag   

ma 17     

ti 18     

on 19 9
30

 Film for dagpl.- og vuggestuebørn Galten Bibliotek 11 

to 20  Generalforsamling Maries Have Herskind F-hus 37 

fr 21     

lø 22     

sø 23     

ma 24     

ti 25     

on 26     

to 27 19 Brugsens generalforsamling Herskind F-hus 18 

fr 28     

lø 29     

sø 30 10
30

 Konfirmation Sjelle Kirke 39 
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Maj 2017 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

ma 1     

ti 2     

on 3     

to 4     

fr 5     

lø 6 11 Åbent Hus Hertha 46 

sø 7  Konfirmation Skivholme Kirke 40 

ma 8     

ti 9     

on 10     

to 11     

fr 12     

lø 13     

sø 14     

ma 15     

ti 16     

on 17     

to 18  Tur t.Mariehaven i Ansager.Seniorf. Galten 15 

fr 19     

lø 20     

sø 21 4 Tur på Sporet ved Herskind Hertha 9+46 

ma 22     

ti 23     

on 24  Deadline, Herskindsigt juni 2017  3 

to 25  Sommerlejr. Bævere og Ulve Trevældcentret 41 

fr 26     

lø 27     

sø 28     

ma 29     

ti 30     

on 31     
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Juni 2017 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

to 1     

fr 2     

lø 3 20
30

 Tur på Sporet ved Herskind Hertha 9+46 

sø 4  Pinsedag   

ma 5 14 Friluftsgudstjeneste i Galten Præstegårdshaven 39 

ti 6     

on 7     

to 8     

fr 9     

lø 10 8
30

 125-års fest. Brugs+Herskind F-hus Brugs+F-hus 18+34 

sø 11 12
30

 Sommerudflugt til Gl. Estrup Skivholme Kirke 39 

ma 12     

ti 13  Tur t.JesperhusBlomsterpark.Seniorf. Galten 15 

on 14     

to 15     
fr 16     

lø 17     
sø 18     

ma 19     
ti 20     
on 21     
to 22     
fr 23  Sct.Hansbål 

   -   do    -  
Legeplads. Fuglev. 
Skivholme F-hus 

21 
37 

lø 24     

sø 25     

ma 26  Fodboldskole FLC og Harlev  31 

ti 27     

on 28     

to 29     

fr 30     
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    Nyt fra HB-sporten 
Bestyrelsen:             Adresse Telefon 
Formand:                         

Næstformand:  Peter Libergren              40635568  

Kasserer:             
Udv.medlem:   Birgitte Nielsen         Udsigten 2, Sjelle  22352008 

Udv.medlem:   Casper Lund Søgaard  Voldbyvej 11, Sjelle  26829284 

Udv.medlem:                  
Udv.medlem:      

Afdelingsformænd 

Badminton: Søren Nedergaard     Edelhofvej 5, Harlev  2393 1021 

Fodbold:  
Kampfordeler:  

Gymnastik: Inge Houg Jakobsen  Fuglevænget 34,  2066 4150 

Præmiewhist:   Orla Rasmussen       Skivholmevej 70,  8695 4342 
Kantinen/Klublokalet          Ladingvej 16, Herskind  8695 4492 

HB-sporten:  
             

Herskind Boldklub – Generalforsamling  

Tirsdag d.21.febr.2017 kl.19 i Klublokalet 
Fremmødt: 12 medlemmer 

7 fra bestyrelsen: Casper, Peter, Ulla, Lotte, Line, Kim, Birgitte 

Velkommen v/Formand Kim Jakobsen. Kim byder velkommen.  

1. Valg af dirigent 
Brian melder sig som dirigent. Brian bekræfter, at regnskabet er udsendt til tiden, 

og at der er rettidigt indkaldt til generalforsamlingen. 

2. Bestyrelsens beretning 
Formandens beretning: 

  Velkommen til HB’s Generalforsamling 2017. Endnu et år i HB´s kapitel er 

skrevet. Igen i år har bestyrelsen holdt 9-10 møder. 2016 har været et lidt stille år, 

men vi har arbejdet intenst og målrettet med de korte og langsigtede mål, som vi 
satte os, og af de som løbende er kommet til. Igen i år har vi klaret meget via sms 

og mails. For det store engagement og arbejde, som alle i bestyrelsen har ydet, vil 

jeg gerne sige tak. Det er derfor HB er, hvor vi er i dag. Vi har synliggjort os og 
informeret så meget som muligt – indlæg og artikler i Herskindsigt og Galten 

Folkeblad, det visuelle medie på storskærmen i Brugsen og ikke mindst Facebook.  

  Medlemstallet er i år steget beskedent med 12 medlemmer fra 213 i 2015 til 225 i 

2016. Der er stabile medlemstal på alle sportsgrenene – dog med mest fremgang på 
gymnastik på 10 nye medlemmer. 
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Herskind Boldklub 
  Vi har haft kvartalsmøder med skolen i løbet af året. På møderne har vi drøftet de 

daglige ting i forbindelse med brugen af hallen og fælles tiltag.  Alt i alt nogle gode 
møder, hvor vi stort set altid er kommet frem til konstruktive løsninger. Udover det 

har der været møde med skolebestyrelsen med henblik på, hvordan vi i fællesskab 

kan hjælpe hinanden i forbindelse med idræt i og efter skoletiden. 

  I år har der også været afholdt integrationskaffe i Herskind Forsamlingshuset for 
tilflyttere – vi fik et 5 min. indlæg, hvor vi informerede om de mange muligheder, 

som HB tilbyder. 

  Uge 33 lagde weekend til den årlige sommerfest. Der var fyldt godt op til fælles-
spisningen fredag. Til spisning lørdag aften var der solgt over 80 pladser. De øvrige 

arrangementer forløb til UG X og slange, så endnu en succesfuld sommerfest løb af 

stablen på boldbanerne i Herskind. Søndag stod på oprydning, og her stillede der et 
stort hold op på omkring 20 morgenfriske, så oprydningen gik hurtigt. Fantastisk 

med så stor opbakning både til arrangementet, men mest imponerende, at rigtig 

mange gav en hånd med.  
  KÆMPE TAK TIL ALLE SOM GAV EN HÅND MED ALLE DAGENE, OG SELV-

FØLGELIG TIL ALLE SOM KOM OG BIDROG MED FANTASTISK STEMNING. 

  Overskuddet for sommerfesten 2016 ligger på ca.10.000 kr. Der er indhentet 

børneattester hos alle, som har med børneholdene at gøre, samt bestyrelsen.  

  Årets sponsorarrangement blev også til et foredrag. Det var lykkedes at få lokket 

Anders Agger forbi Herskind for at fortælle om sit arrangement i foreningslivet, 
hans oplevelser i og omkring tv-programmerne m.m. Aftenen startede med spis-

ning for sponsorerne i klublokalet. Bagefter gik turen ned i kultursalen, hvor der 

var fri entre for alle som var interesseret i at høre Anders dele ud af hans oplevelser 
på hans egen lunefulde måde. 

  Kantinedriften har igen i år været styret med hård og blid hånd af Inge Jakobsen, 

Orla Rasmussen, Bent Reiche og Orla Ettrup. Uden dem havde flere af medlem-
merne været dehydreret – så her skal der også lyde en tak. 

  Uden engagementet fra afdelingsformændene Inge Jakobsen, Søren Nedergård 

og Orla Rasmussen og masser af øvrige frivillige havde året budt på meget mere 

arbejde for os i bestyrelsen – hvilket også udløser en tak for hjælpen i 2016. 
Badminton: 

  Vi har i 2016 kunnet samle ca. 20 ungdomsspillere. Vores ungdomsspillere er 

reduceret til kun at omfatte 1 hold, som træner om torsdagen kl.16-18. Her trænes 
på et bredt plan med børn fra 1. til 4. klasse. Flemming og Ole, der er trænere på 

det hold, gør et flot arbejde for at holde på vores ungdomsspillere. Næste år vil vi 

prøve, om vi kan få to hold op at køre, så de bedste spillere får en større udfordring. 
  I motionsrækkerne har turneringen været i fuld gang. Her bliver der virkelig kæm-

pet. Vi har igen i år afviklet en julehygge-turnering, hvor der er blevet kæmpet 

igennem. 14 tilmeldte spillere deltog i juleturneringen. Sponsorerne havde doneret 

flotte præmier til alle spillere. Efter kampene blev der hygget i klublokalerne. 
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Herskind Boldklub 
  Igen en Stor tak til Lars Gravsholt, der altid står for vores klub turneringer.  

  Der var igen i år mulighed for, at vores børn og unge kunne deltage i turneringer 
og stævner samt det store lokale kommunemesterskab, men desværre var der ingen, 

der tilmeldte sig. 

  Vi har stadig brug for hjælp i badmintonafdelingen og vil gerne efterlyse trænere 

og hjælpere til informationsarbejde omkring tilmelding til ungdomsstævner osv. 
  Et stort ønske fra badminton er en udskiftning af belysningen i Hallen. Det er for-

bundet med stor ærgrelse, at der er store problemer med at se badmintonboldene i 

det lys, vi har nu.        Søren Nedergaard 
Kim tilføjer, at der er en snak i gang med skolen omkring belysningen. Søren har 

fået et tilbud fra Morten El. Casper tilføjer, hvad det er der er brug for i hallen for 

at forbedre belysningen. Vi venter på svar fra kommunen og skolen vedr. betaling. 

 

Gymnastik: 

I indeværende sæson har gymnastikafdelingen 87 medlemmer fordelt på flg. hold: 

Forældre/barn 2-4 år 12 Børn 4-7 år  20 
Spring 1. + 2. klasse 20 HB Fit  16 

Zumba    6 Yoga  13 

  Hvad der foregår på de forskellige hold, er rigtig godt beskrevet på HB´s hjemme-
side, hvor man også kan se holdtider og navne på instruktørerne. I forhold til fore-

gående sæsoner kan vi se, at zumba er for nedadgående. Dog kommer der også 

deltagere, som betaler pr. gang. Det fremgår ikke af medlemslisten. 

  Dejligt at børneholdene generelt er godt besøgte. Der kommer også nye børn til i 
løbet af sæsonen i takt med udbygning i området og generationsskiftet i byen. 

  Der arbejdes stadig på igen at få et voksen og/eller seniorhold i gang, og vi håber, 

det falder på plads fra og med næste sæson. 
  Den årlige Gymnastikdag finder i 2017 sted søndag d.26.marts. Som noget nyt vil 

det være fra kl.10 af hensyn til alle de små børn, som deltager. Alle er velkomne. 

  Igen i år: Stor tak til alle instruktører og ikke mindst hjælpeinstruktører, unge 
mennesker, som ”popper op” og meget gerne vil give en hånd med i arbejdet med 

at gøre det sjovt at dyrke sport i Herskind Boldklub. Det er guld værd for os. 

Inge H. Jakobsen 

 

Præmiewhist: 

  Der spilles stadig kort i klublokalet hver torsdag kl 19 – fra efterårsferien til 

påske. Der er ikke mange kortspillere tilbage, men de hygger sig. Overskud går til 
klubben og betaler på den måde deltagernes kontingent. 

  Skal klublokalet bruges til anden side om torsdagen, orienteres ”holdlederne”, så 

rykkes der i private lokaler, så der ikke spærres for vigtigere aktiviteter. 
Orla Rasmussen 
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Herskind Boldklub 

Fodbold: 

  Sæsonen 16/17 har desværre været en gentagelse af forrige sæsoner, hvor der har 
været et begrænset antal folk til den ugentlig træningsdag. Morten Skou prøvede 

ihærdigt at samle et serie 5 hold i starten af sæsonen, men efter 3 kampe blev hol-

det fjernet fra listen igen. Det var en kamp i sig selv at skaffe nok folk til kampene. 

  Generelt er manglende tilbagemelding fra folk stadig den store kilde til frustration 
i omklædningsrummet. Med vores Holdsport App kan det ikke være nemmere at 

melde sig til og fra træningerne. 

  Selvom kontingentet er blevet sat ned til 400 kr., har det været en udfordring at få 
de yngre spillere til at betale dette beløb igennem sæsonen. Det kan der forhåbent-

ligt rettes op på til næste sæson. Uden de yngre deltagere ville langt størstedelen af 

træningerne have været blevet aflyst pga. for få tilmeldte. 
  Heldigvis er der også positive ting fra sæsonen. Trods ønsket om flere deltagere 

har vi stadig haft mange hyggelige træninger både inde og ude, hvor der er et dej-

ligt mix af ”gamle” og ”unge” til stede, hvilket har fungeret upåklageligt. Ligeledes 

har Søren Nedergaard/Supervision været så flink at sponsorere nogle nye over-
trækstrøjer til Oldboys. Et ønske til den nye sæson vil være at få lysanlægget til at 

virke, så det stadig er muligt at træne til normal tid sidst på udendørssæsonen. 

             Claus Poulsen 

HB Runners: 

  I 2016 har humøret været højt i blandt den lille faste skare af HB Runners. Vi har 

været mange tilmeldte, men knap så mange har været fast af sted. Vi er som altid 

flest i januar pr. gang, og det er også tilfældet i år. Vi fortsætter med de lokale ruter 
– vi har ikke været udenbys i 2016, så der er et nyt mål for 2017.  Vi har deltaget i 

de lokale løb til sommerfesten og nytårsløbet.   

Ulla Østergaard Hansen 

Karate: 

  Medlemstallet ligger stabilt på omkring 12 tilmeldte. Der er en fast gruppe på 

omkring 10, som allerede nu har været til 2. og 3. gradueringer og har præsteret til 
gult bælte.  

  Vi har i september og igen i november deltaget i begynderstævner. Et stævne i 

Gjern og et i Aalborg. Det blev til en flot 1.plads, to 2.pladser og en 3.plads.   

  Lørdag d.26.nov. blev der afholdt klubmesterskab for Aarhus og Herskind Karate 
Skole. Klubmesterskabet var delt op således, at hver adresse (Aarhus og Herskind) 

kæmpede imod hinanden – altså to mesterskaber. Formålet med opdelingen var, at 

hver adresse efterfølgende kunne have hver deres klubmester og dermed også en 
vandrepokal. 

  Herskind Boldklub skrev dermed historie – Vi har fået vores første klubmester i 

karate. Stort tillykke til Rasmus Stenholt Abildgaard med guldet. 2.pladsen gik til 
Jacob Christensen, og 3.pladsen gik til Lea Stenholt Abildgaard. 
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Herskind Boldklub 
FC Langelinje: 

  Morten Skou fortæller, at han arbejder på at få registreret alle spillere i et automa-
tisk kontingentopkrævningssystem, så der sikres mindre arbejde, og alle får betalt. 

  FCL vil forøge igen til sommer at starte et U-19 hold op. Der er været forsøgt at 

starte andre hold op, men det har ikke altid været muligt. Arbejder på at få startet 

flere hold op. Har skaffet nogle flere hjælpetrænere, og håber at det på sigt kan 
gøre trænerstaben bredere. FCL og Harlev samarbejder om fodboldskole i uge 26. 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
  Line fremlagde regnskabet. Lidt underskud pga. udgifter til udstyr. Fint resultat 

for gymnastik. Karate skyldes udgifter til trænere. HB runners er gået lidt frem. 
Sommerfesten gav fint overskud på 10.000 kr. Kiosken gav overskud på 1.091 kr. 

Sponsordelen ligger nogenlunde som sidste år. 

  Omkostningerne generelt viser færre udgifter til klubhuset. Samlet resultat på 
+39.000 kr. 657.000 kr.i banken. Kim spørger, om der er spørgsmål til regnskabet. 

  Der bliver spurgt til regnskabet for FCL – Line udleverer det. Badmintonbolde er 

blevet dyrere. Det diskuteres, om for mange har nøgle/kode til boldskabet.  

  Liv spørger, om der er noget HB stræber efter at investere i. Kim svarer, at man 
har ønsket at investere i en hel hal. Vi har nedsat nogle af vores kontingenter for at 

lokke flere til. Der er blevet investeret en del i klubhuset, nye redskaber og red-

skabsrummet. HB er åbne over for forslag til at starte ting op, som klubben kunne 
investere i.  Regnskabet godkendes. 

4. Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogen forslag. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  Der er 4 på valg, og de genopstiller ikke: Kim, Ulla, Lotte og Line. Kim takker de 

afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde for klubben. Kim vil fortsat tage 
sig af arbejdet vedr. administrering af nøgler til hallen og infoskærmen i Brugsen 

for Klubben. 

  Jesper spørger, hvor mange af de resterende, der har planer om at stille op til 
næste år, og om vi selv har forsøgt at finde nye medlemmer. Jesper og Morten 

stiller op til bestyrelsen og vælges ind. Liv tilkendegiver, at hun gerne vil hjælpe til 

ved diverse arrangementer og i gymnastikafdelingen. 

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
Kim Jakobsen vælges som revisor. Inge H. Jakobsen vælges som revisorsuppleant. 

7. Eventuelt 

Søren: Sponsorvæggen trænger til at blive skiftet ud. Det skal skærpes hvilke bolde, 
der må bruges indendørs i hallen. Der er kommet nye regler. Morten kigger på det. 

Orla påtaler, at lyset i klublokalet ikke er optimalt (den ene lampe er gået ud). Orla 

er i tvivl om rengøringsfolkene torsdag aften slår alarmen til.  
Søren: Containeren udenfor – Boldcontaineren er meget svær at åbne. Den bør 

også indrettes anderledes. Vi bør overveje at udskifte den. 
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Herskind Boldklub 
Liv spørger, hvad henholdsvis HB og kommunen/skolen står for i forhold til hallen. 

Søren: Der bør gøres noget ved udendørsbelysningen.  
Inge: Omsætningen for kiosken er faldet de senere år. Det bliver af og til påpeget, 

at køleskabet trænger til at blive fyldt op. Folk, som kommer tit og har nøgle, 

opfordres til at fylde op, hvis man opdager, at der trænger til det. Inge og Orla 

påtager sig igen opgaven med at stå for kiosken. 
 

Forrygende foredrag med Anders Agger i Herskind Boldklub 
Af Birgitte Højklint Nielsen 

  Mandag d.28.nov. gæstede journalist og tv-dokumentarist ved Danmarks Radio, 

Anders Agger, Herskind til halvanden times foredrag om alt lige fra fodbold og 
seertal til døden og væsentlighed. Anders Agger var inviteret af Herskind Boldklub 

til at holde foredrag i forbindelse med klubbens årlige sponsorarrangement, hvor 

klubbens sponsorer inviteres til lidt hygge og forkælelse som tak for deres sponsor-
bidrag til klubben.  

  Aftenen startede med oste- og pølsebord for klubbens sponsorer, instruktører og 

bestyrelse i Herskind Boldklubs klublokale. Her var en hyggelig og afslappet stem-

ning, og folk fik sig en god snak ved bordene, inden de skulle videre til foredraget. 
  Anders Agger gik på i Kultursalen på Herskindskolen kl.19. Bestyrelsesformand 

for Herskind Boldklub Kim Jakobsen bød velkommen. Salen var fyldt fint op med 

forventningsfulde tilskuere. Til foredraget var resten af Herskind og omegn også 
inviteret, og der var samlet omkring 80 mennesker for at høre Anders Agger.  

  Han er nok mest kendt for sine dokumentarprogrammer på DR såsom Indefra, 

Rigtige mænd og programmerne med Anne Hjernøe. Hans jyske facon og lidt 

eftertænksomme måde at interviewe folk på rammer bare plet. Han er født og 
opvokset i Juelsminde og bor nu i Ringkøbing, hvor han i øvrigt sidder i besty-

relsen for fodboldklubben. 

  Hans passion for fodbold, og sport i det hele taget, skinnede da også tydeligt igen-
nem allerede fra starten af foredraget, idet han lige fik status på en igangværende 

fodboldkamp fra en af tilskuerne på første række. Han havde da også en utrolig 

evne til at huske sportsresultater og detaljer fra for længst forgangne kampe. 
  Han fik også lige tilføjet, at han da faktisk holder meget af AGF, men lidt på 

samme måde som man holder af en lille hund, der ikke er så pæn, og som kan finde 

på at blive bange for sig selv. 

  Anders Agger har været aktiv i fodboldklubben i Ringkøbing som udøver og 
bestyrelsesmedlem i mange år, og han lagde stor vægt på vigtigheden af, at små 

klubber som Herskind Boldklub eksisterer og samler folk i lokalområderne. Det 

skaber sammenhold og et aktivt miljø. 
 

 



 

 33 

Herskind Boldklub 
  Anders Aggers store passion for at lave relevant og vedkommende dokumentar-

programmer for os danskere var ikke til at tage fejl af. En stor udfordring for DR 
har været at favne alle seeres forskellige fjernsynsvaner – ældre og unge bruger 

medierne på vidt forskellige måder – og en public service kanal som DR skal være i 

stand til at nå ud til alle. Kanalerne Ramasjang og DR Ultra er lykkedes godt med at 

fange børn og unge via fjernsynet og tablets. 
  For omkring 5 år siden skete der et vigtigt paradigmeskifte i DR, idet man indså, 

at der var for stor forskel mellem almindelige danskeres virkelige liv og det, der 

blev skildret i fjernsynet. Dokumentarprogrammerne på det tidspunkt fik folk til 
enten at tænke ”bare det var mig” eller ”godt det ikke er mig”. Man manglede 

”væsentlighed” i programmerne, og det var Anders Agger med til at bringe ind i 

DR’s dokumentarprogrammer, idet han lagde vægt på at lave programmer om den 
måde, vi omgås hinanden på.  

  Løbende information kommer på Facebook og direkte på mail til Herskind 

Boldklubs medlemmer samt venner af klubben. 
 

Gymnastikopvisning 2017 

Søndag den 26. marts 2017 kl.10 (husk sommertid). Nærmere info kommer senere. 
 

Sommerfest 2017 
Inden længe er det snart sol og sommer, så sørg for at sætte X i kalenderen til årets 

sommerfest 18. - 19.aug.2017. Vi glæder os til at præsentere orkestret til lørdagens 

voksenfest. ROGER & OVER har gennem mange år begejstret publikum ved et 
utal af byfester, firmafester og privatfester samt på en lang række festivaler og spil-

lesteder over hele landet. Deres eget hit, Volvo B 18 210 (også kaldet Volvosangen), 

er blevet synonym med bandet, der af flere omgange har optrådt på landsdækkende 

TV. Bandet er berygtet for at kombinere et højt musikalsk niveau med en uhøjtide-
lig, selvironisk humor og en sjælden evne til også at få publikum til at deltage i 

festlighederne. Udover enkelte egne numre, spiller Roger & Over en række kendte 

covernumre af kunstnere som Creedence Clearwater Revival, Beatles, Elvis, James 
Brown, Eagles, Eric Clapton, Chuck Berry, Lynyrd Skynyrd, Van Morrison, 

Shubidua, Kim Larsen, Johnny Madsen, Peter Belli m.fl. Det hele leveres med godt 

humør og stor spilleglæde af en flok rutinerede musikere, der først og fremmest går 

efter at holde en fest med publikum. 
  Husk at holde øje med Facebook – HERSKIND BOLDKLUB eller tilmeldt dig 

som ven af klubben, såfremt du vil holdes opdateret eller som frivillig hjælper til 

sommerfesten – begge grupper kan tilmeldes på hjemmesiden.  
http://www.herskindboldklub.dk/index.php/hold-oversigt/events 

Mange hilsener på sommerfestudvalgets vegne 

Ulla Østergaard Hansen – tlf. 28 25 17 91  

http://www.herskindboldklub.dk/index.php/hold-oversigt/events
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Herskind Forsamlingshus 

 
 

Udlejning v/ Anna Marg.Kristensen Tlf. 5358 1303  
Mail: udlejning@herskind-forsamlingshus.dk  

Forsamlingshusets hjemmeside; www.herskind-forsamlingshus.dk 

  30. januar havde vi sundhedsdag i forsamlingshuset. Tak til Jer der dukke-

de op og besøgte de forskellige sundheds-stande. Alle udstillere var meget 

tilfredse med eftermiddagens forløb 

125 års fødselsdag: 
   Forsamlingshuset og Brugsen kunne fejre fødselsdag tirsdag d.21.februar. 

Forsamlingshuset markerede dette ved at holde generalforsamling med efter 

følgende smørrebrød. 

Lørdag d.10.juni, bliver der atter fest i byen, idet Brugsen har valgt at hen-

lægge fødselsdagen til en sommerdag. Forsamlingshuset vil derfor i forlæn-

gelse af Brugsens markering åbne dørene til en festlig aften samme dag. 

Mere om dette senere. 

Quindeaften fredag d.10.marts 
Endnu engang mulighed for at få en hyggelig aften. 

Aftenen byder sædvanen tro på oste/pølsebord. 

Cat walk samt nye og ”gamle” udstillere – lidt for en hver smag. Glæd Jer – 

det gør vi i udvalget. Program er lagt i jeres postkasse. Udvalget består af 

Joanne Ryall, Birgit Høgede, Berit Pallesen, Anna Marg. Kristensen. 

   Klik ind på kalenderen på hjemmesiden. Her kan du se oversigten over 

ledige dagen/weekender, samt priser – ellers kontakt udlejeren. 

Herskind forsamlingshus havde generalforsamling, tirsdag d.21.2. 

mailto:udlejning@herskind-forsamlingshus.dk
http://www.herskind-forsamlingshus.dk/
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Herskind Forsamlingshus 

Medlemskontingent:  

Bestyrelsen takker alle jer, der har betalt kontingent for 2017 – men nogle 

mangler endnu. Kontakt kassereren. 

HUSK: Det er vigtigt at bakke op omkring byens kulturelle samlingssted – 

hvis ikke – forsvinder det. 

Bestyrelsen  

 

Generalforsamlingen d. 21. februar, 2017. 
  Herskind Forsamlingshus´ 125 års fødselsdag blev markeret ved general-

forsamlingen med efterfølgende smørrebrød samt kaffe og lagkage. Henved 

30 deltog i den festlige aften. 

  På generalforsamlingen blev der ligeledes valgt nye i bestyrelsen, idet Bent 

Nielsen efter 10 år som kasserer valgte at takke af. Bent har tidligere været 

formand, så han har ydet en stor indsats i forsamlingshusets bestyrelse. 

  Minna Gaarskjær valgte ligeledes at lade sig pensionere fra bestyrelsens 

arbejde. Også en stor tak til Minna for din 3-årige periode som sekretær. 

  I anledning af forsamlingshuset 125 års fødselsdag er der udgivet et 

jubilæumsskrift, som alle medlemmerne har modtaget. 

  Dette er udarbejdet af Anna Margrethe Kristensen med Hans Gravsholt 

som tovholder og Bent Nielsen som den med det kritiske blik, 

Konstitueringen af bestyrelsen d.21.februar 2017: 
Formand:Anna Margr. Kristensen  tlf.5358 1303 mail: kajoganna@outlook.dk                    

Vibevænget 8, Herskind 
Næstform.:Berit Pallesen           tlf.  2660 2401 mail: beritpallesen39@gmail.com 

Vibevænget 39, Herskind 

Kasserer:   Kennert Nielsen         -   6136 2741  mail: kehuni@gmail.com 

Skivholmevej 94, Skivholme 
Sekretær:  Inger Wadsholt           -   2065 0816  mail: ingerwadsholt@gefiberpost.dk 

Bøgeskovvej 10, Herskind 

Best. medl.: Søren Toft Nielsen    -  2870 0398  mail: nielsensorentoft@gmail.com 
Blomsterparken 9, Herskind 

Best.medl.  Gitte Bech Hansen      -  2134 3248 mail:gitte.bech.hansen@gmail.com  

Præstbrovej 14 a, Herskind 
1. suppleant:  Tonny Hansen,  Lærkevænget 12, Herskind  tlf. 8695 4086   

2. suppleant: ledig 

Revisorer: Anne Kaae, Ladingvej 4. Tlf. 2631 7810 mail: anne@torbensvendsen.dk   

                   Jane Thomsen, Fuglevænget 26, tlf. 2175 8770 mail: thjane@sol.dk 
Revisorsuppleant: Bent Nielsen, Fuglevænget 28, Herskind. Tlf. 8695 4183. 

mailto:kajoganna@outlook.dk
mailto:beritpallesen39@gmail.com
mailto:kehuni@gmail.com
mailto:ingerwadsholt@gefiberpost.dk
mailto:nielsensorentoft@gmail.com
mailto:gitte.bech.hansen@gmail.com
mailto:anne@torbensvendsen.dk
mailto:thjane@sol.dk
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Skivholme Forsamlingshus 

Skivholmevej 87 

Afholdte arrangementer siden sidst: 

  Arbejdsdagen den 15.9.2016 var en god anledning til at få ordnet udearealerne, så 

vores hus var vinterklart og fremstod pænt og velholdt ude som inde. Hegnet langs 

cykelstien er nu færdigt, så vi sikrer, at alle cyklister kommer den rigtige vej om-
kring huset, så de kommer sikkert ud på Skivholmevej. Tak til alle, der mødte op og 

hjalp. Vi er rigtig glade for, at der kommer så mange, der vil give en hånd med. 

  Høstfesten blev desværre aflyst i år pga. for få tilmeldte. Det er selvfølgelig rigtigt 
ærgerligt, og vi vil derfor lave lidt om til næste år for at få flere til at tilmelde sig. 

Mød op til generalforsamlingen, hvor der vil være info omkring ændringen. 

  Det traditionsrige andespil blev holdt d.6.11. hvor ca. 90 personer deltog. Det var 
en god aften med masser af ænder på spil samt amerikansk lotto med gevinster fra 

lokale sponsorer. Vi vil gerne takke for alle de fine sponsorgaver til jer alle. Det er 

virkelig fine gevinster, vi kan uddele til alle de fremmødte. 

  Den 12.11. var der liv i forsamlingshuset. Der var levende musik leveret af Lasse 
og Mathilde. Vi var 43 til spisning, hvor der blev serveret forskellige stege fra gril-

len med forskellige salater og kartofler. En hyggelig aften/nat med god musik+dans.  

 

   
 

  Vi har haft 7 livestreaming fra universitet med forskellige emner. Her har været 

blandet opbakning alt efter hvilke emner, der har været, men meget lærerige 
foredrag.  

  Den 23.2.17 havde vi generalforsamling, hvor de bestyrelsesmedlemmer, der var 

på valg, alle modtog genvalg, og alle blev valgt. Jesper Juul Eriksen blev valgt som 
suppleant. 

  Fastelavn er lige blevet afholdt. Asbjørn og Megan tog over på afholdelsen af faste-

lavn, der ellers var lige ved at gå i vasken, da der ikke var 7.klasses forældre til at stå 

for arrangementet. Så stor tak til Asbjørn og Megan for afholdelsen af fastelavns-
soldater lørdag og fastelavnsfest søndag. 
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Kommende begivenheder: 
  Der er livstreaminger hen over foråret. Detaljer kan ses på hjemmesiden. 
  Lørdag den 25.3.17 er der Vårfest.  
  I april er der arbejdsdag, hvor vi prøver at afholde det en fredag i håb om, at der 
vil komme flere, end der plejer. 
  Sankt Hans har vi ikke flyttet, så den afholdes, som den plejer, den 23.6 med 
grill og bål. 
Bestyrelsen: 
Formand: Søren Stein Høstvej 6  4020 5158 
Kasserer: Rikke Kækel Ladingvej 25  4025 6014 
Niels Jørgensen Ladingvej 28A 4087 5534 
Bo Sjøgaard  Ladingvej 29B 3027 7734 
Henning Nielsen Skyttehusvej 2B        2382 2501 
Gert Johansen Skivholmevej 71 2043 9955 
Ole Knudsen  Ladingvej 29  2927 9391 
Udlejning: Ivy Stein Høstvej 6  6071 9219 

Husk du kan booke og se nye informationer på www.skivholme.net 
Søren Stein 

 

Maries Have  
 

 Medlemmer af bestyrelsen: 

Gunnar Hansen (formand) Ditte Wrist (næstformand) 

Inger Hartvigsen  Leif O. Hansen  

Esther Andersen (kasserer) Ole Wadsholt (sekretariat) 
 Vi afholder generalforsamling d.20. april 2017. Mere herom i ugepressen. 

Mail adresse: maries.have@gmail.com.  Hjemmeside: www.marieshave.net 

Telefon sekretariat: 8627 8116 / 2143 8116 eller formand 2447 4979 

Ole Wadsholt 

file:///E:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/YR7IQG43/www.skivholme.net
mailto:maries.have@gmail.com
http://www.marieshave.net/
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 

 

    To vigtige begivenheder har fundet sted siden sidst: 
    Menighedsrådsvalget, som forløb fredeligt uden afstem-

ning, da der kun var opstillet én liste. Det blev rigtig fint med 

både gamle og nye medlemmer, så der både sikres kontinuitet 

og plads til nye tiltag. Det nye menighedsråd har fungeret fra 
kirkens nytår, som er 1. søndag i advent. Der er billede og 

omtale i det nye kirkeblad. 

Thomas Frøkjærs 25 års jubilæum som vores sognepræst. Det skulle fejres, og 

det blev det 1.søndag i advent! Først med festgudstjeneste i en fint pyntet Sjelle 
Kirke, som er den kirke med flest pladser, og de blev taget i brug alle sammen. 

Kirkekoret bidrog med et par julesange under ledelse af vores dygtige organist, 

Thomas Christiansen. Han havde også sørget for dagens overraskelse: To Bob 
Dylan sange – eksemplarisk sunget og spillet - den anden endda med orgelledsa-

gelse! Under altergangen spilledes der blide variationer over Bob Dylans musik, 

som Thomas Frøkjær holder meget af. I øvrigt holdt Thomas Frøkjær d.2.marts 
kl.19 en musikgudstj. i Skivholme Kirke med nobelpristageren Bob Dylans musik. 

       
Derefter havde menighedsrådet inviteret til reception i Herskind Forsamlingshus, 

hvor selv scenen blev taget i brug for at skaffe plads til alle de glade gæster. Efter 
en spændende og lækker frokost var ordet frit, og mange benyttede lejligheden til 

at sige TAK for 25 gode år og ønske alt godt for fremtiden. 
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
  2017 blev indledt nytårsdag med champagnebrus efter gudstjenesten i Skjørring 

Kirke og d.7.januar med nytårskoncert med Anne- Marie Elbech og Rolf Sandmark 
i Skivholme Kirke og bagefter svesketærte og hygge i Sognegården. 

  I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i 

Wittenberg i Tyskland. Det blev startskuddet til Reformationen og dermed årsag 

til, at vores kirke kaldes "evangelisk- luthersk". Der er allerede taget hul på fejrin-
gen; og det hele kulminerer d.31.oktober - i vores område i Kulturhuset i Skander-

borg. Ved den lejlighed vil alle provstiets præster, 23 ialt, være iklædt middelalder-

dragter syet her i Sognegården af lokale folk. Galten og Omegns Folkeblad fra 
tirsdag d.14.februar har en kæmpeflot omtale med billeder fra "systuen".  Nogle af 

dragterne vil blive præsenteret på Landsbydagen d. 31. marts. 
 

Mandag d. 13. marts kl. 19.30 i Sjelle Kirke inviteres der til koncert med Anja 
Præst Trio. Der loves smuk og energisk musik på klarinet, harmonika og bas. 
 

Torsdag d. 23. marts kl. 19.00 i Skivholme Kirke kommer den nye biskop for 
Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen. (Nogle så ham måske 1. søndag i advent i 

Sjelle Kirke). Det er kirkehøjskole; men biskoppen indleder selv med den korte 

gudstjeneste i kirken, og efter kaffen i Sognegården holder han foredrag med titlen: 

"Folkekirken netop nu - set fra biskoppens stol" 
 

Torsdag d. 6. april kl. 19.00 er der kirkehøjskole i Galten. Efter den korte guds-

tjeneste er der kaffe efterfulgt af  foredrag ved lektor Claus Jensen: "Luther og 

reformationen - fra kunstens synspunkt". 
 

2. pinsedag, mandag d. 5. juni kl. 14.00 er der traditionen tro fælles friluftsguds-

tjeneste - denne gang i præstegårdshaven i Galten. God ide at medbringe noget 
at sidde på og kaffekurv.  
 

Søndag d. 11. juni er der sommerudflugt. Turen går til Herregårdsmuseet på 
Gammel Estrup, hvor der bliver guidet omvisning og eftermiddagskaffe. Bussen 

samler op kl.12.00 ved Skjørring Kirke, kl.12.15 ved Sjelle Kirke og kl.12.30 ved 

Skivholme Kirke. Hjemkomst ca. kl.18. Husk tilmelding senest d. 22. maj til 
Kirsten Lillemose Sørensen, tlf. 21 90 80 84. 
 

   Som sædvanlig er der fyldigere omtale i Kirkebladet, hvor der også er andre 

oplysninger - bl.a. er kirken kommet på Facebook. 

Årets konfirmander 
Følgende skal konfirmeres i Sjelle Kirke søndag d.30.april kl.10

30
 

Phillip Hvilshøj Andersen,   Nordmarksvej 1, Sjelle  

Tyler Steven Atkins,   Hørslevvej 16, Skovby  
Rosa Porse Bundgaard-Laursen,  Odinsvej 8, Galten  

Annamia Thirstrup Hedegaard,  Østre Skolevej 3, Skjørring  
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Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd 
Lilli Martha Hauge Jakobsen,  Rohde 1, Skjørring  

Niclas Buhelt Johansen,   Rønnevangen 209, Sabro  
Kasper Høyberg Juhl,   Østervangen 10, Skovby  

Jeppe Lund Jørgensen,   Frøkjærvej 17, Harlev  

Clara Kaagh-Larsen,   Mosagervænget 3, Skovby  

Oliver Kempel,   Egevænget 4, Galten  
Mathias Leach,   Engparken 92, Skovby  

Mikkel Bergfriedt Lykkegaard  Hirsevænget 17, Galten  

Jonathan Bolt Mikkelsen,   Storringvej 14, Harlev  
Malou Abildgaard Nielsen,   Schødtsmindevej 16, Skovby  

Cecilie Schottmann Nørby,   Hedevej 8, Herskind Hede  

Julie Bjergegaard Olesen,   Gl. Skolevej 6, Herskind Hede  
Thor Poulsen,   Larixvej 1, Sabro  

Simon Alexander Stenholdt Poulsen,  Vestre Skolevej 13, Skjørring  

Thea Holch Rydahl,   Rødlundvej 210, Harlev  

Emil Skou,    Udsigten 9, Sjelle  
Silje Jonsbak Torquati,   Farrevej 5, Skjørring  

 

Følgende skal konfirmeres i Skivholme Kirke søndag den 7. maj kl. 9.30:  
Pernille Bødker Andreasen  Voldbyvej 14 A, Sjelle  

Tobias Martin Christensen,  Skyttehusvej 8, Skivholme  

Alexander Vigen Christiansen,  Farrevej 44, Skjørring  
Christian Holten Frengler,   Fuglevænget 31, Herskind  

Jonas Dam Hagemann-Madsen,  Ladingvej 17, Skivholme  

Kimmi Bøgeskov Hide,   Præstbrovej 2, Herskind  
Søren Juel Libergren,   Landsbyvænget 7, 1.sal, Herskind  

Mia Boi Pedersen,   Engdalsvej 61 A, 2.tv, Brabrand  

Nikolaj Viskum Stubbe Teglbjærg,  Fuglevænget 9, Herskind  

 

Følgende skal konfirmeres i Skivholme Kirke søndag d.7. maj kl. 11.00:  
Rasmus Stenholt Abildgaard,  Glentevænget 24, Herskind  
Christian Hede Enevoldsen,  Blomsterparken 13, Herskind  

Julie Østergaard Hansen,   Hedevej 26, Herskind Hede  

Jacob Møldrup Jensen,   Lærkevænget 22, Herskind  

Josefine Nørballe Jensen,   Temnæsvej 4, Skanderborg  
Emma Baltzer Kellermann,  Vestre Skolevej 17, Skjørring  

Amalie Sølvsten Rasmussen,  Vibevænget 36, Herskind  

Alberte Sofie Samsing Svanhede,  Lærkevænget 38, Herskind  
William Winder Vincentsen,  Skivholmevej 96, Skivholme 

                  Eva Bach 
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KFUM-spejderne i Herskind 
 

Nyt fra ulveflokken 
  Så er spejdersæsonen i gang efter juleferien. Vi har nået meget i sidste 

sæson – taget knivbevis og kokkemærket, lært en helt ny ulvesang (godt 

hjulpet på vej af Mikkels mor Inger), lavet vores helt egen træmand og 

fremstillet ting til årets julemarked. 

  Vi var meget produktive, da der skulle fremstilles juledekorationer til om-

rådets pensionister over 70 år. Ulvene gik op i dette med liv og sjæl. Tak for 

den gode modtagelse af ulvene, da de var ude og dele dekorationerne ud – 

det er en stor oplevelse for børnene. 

  Ulveungerne vil gerne have flere mærker på skjorten, så mon ikke vi skal i 

gang med nye mærker her i foråret? 

  Årets sommerlejr for Herskinds bævere og ulve afholdes i Kr.Himmelfarts-

ferien. Vi tager til Trevældcentret. 

  Vi mødes til ulvemøder om tirsdagen kl.17
30

 – 19
00

. 

Mange ulvehyl fra Katrine, Linda og Henriette (træffes på 3012 4994) 

 

Forårsnyt fra bæverdammen. 
   Nu begynder lyset at bryde igennem - dejligt! Men at udforske spejder-

grunden i mørke er spændende, og bålet gør sig godt i mørket. Bæverne er i 

gang med at binde knob. Den sidste gang inden vinterferien lavede vi hytter/ 

huler a la Kenya, som Helle og familie havde besøgt. 

  Bævermøderne byder på samarbejdslege, snitte, binde knob og ikke mindst 

at hygge omkring bålet, det kan også ske, der falder en god historie af. 

  Så glæder vi os til sommerlejren, som foregår i foråret. Vi skal af sted i Kr. 

Himmelfartsferien til Trevæld ved Vinderup sammen med ulvene og mange 

andre bævere/ulve. Vi skal sove i telt, lave mad over bål, spise ved raftebord 

og ud på en masse gode aktiviteter. 

   Bævermøderne foregår på Trekanten (bag ved Herskindskolen) hver ons-

dag kl.16
30

 - 17
00

. Man er velkommen til at besøge os og eventuelt prøve at 

være med nogle gange for at prøve, om det er noget. 

Bæverhilsner Helle, Anders, Tanya, Lars og Karen (41152334) 
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KFUM-spejderne i Herskind 

Nyt fra juniorspejderne (4.+5. klassetrin) 
  2017 bliver et år med mange oplevelser for juniorspejderne. Vi skal med på 
'Spejdernes Lejr' i Sønderborg sammen med 40.000 andre spejdere (22.-30.7). 

  Vi skal tage mærket '24 timer i soveposen', som jo betyder, at vi skal opholde 

os et døgn i soveposen. Der skal stadig laves mad, spises kage & vaskes op. 

  Vi skal med på distriktsturnering i maj. Her 'dystes' der om sølvøksen mod  
andre juniorspejdere. På vores tirsdagsmøder skal vi i gang med 'sygeplejerske-

mærket', som bl.a. omfatter besøg på en falckstation. 

  Vi mødes hver tirsdag kl.19-20
30

 på spejdergrunden bag skolen. 
Tjikker likker tjav. Juniorlederne Joanne, Jacob & Henriette 

Trop- og senior spejderne. 
  Vintertiden er hyggetid. For tiden arbejder vi med at lave nye dolke med 

skeder i træ og læder. Det kræver tålmodighed og lidt snilde lige at få lavet 

skæftet, så det passer til ens hånd, men det lykkes, og de bliver fine.   

 
  35 grader og 99 % luftfugtighed var også den temperatur, vi kom op på i 

svedehytten, lavet af rafter og presenninger i januar måned. 

  Sommerlejren i Sønderborg ”SL2017” bliver den store oplevelse i år, hvor 

de nu forventer 40.000 spejdere på lejren. Vi glæder os. 

Nyt fra Gruppen 

Julemarked i forsamlingshuset gik godt. Vi havde en god dag og en hyggelig 

dag med mange spejder-familier og gæster. Salget af juletræer og pyntegrønt 

var også fint. En stor tak til dem, der støtter spejderne. Pengene gør stor gavn 

i det daglige spejderarbejde og glæder mange spejdere. Vores raftebehold-

ning er helt i bund, så her i vinter og forår skal vi skove nye rafter, så vi har 

noget at bygge med.  Hilsen Gruppeleder Nels Jørgen 
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KFUM-spejderne i Herskind 

Grupperåd m.v. Herskind Gruppe 
 

Grupperådet  Adresse og mail  

Grupperådsformand Susanne Østergaard Nordmarksvej 3, Sjelle   
8695 4919  2089 6725  suserik@sjelle.dk  

Grupperådsmedlem Jacob Lemming  Vestre Skolevej 19, Skjørring 
 8754 0201  3127 0611  lemming.j@gmail.com  
Grupperådsmedlem Trine Juul Dyrehavevej 9, Skjørring 
 8618 4060 6160 2076 juul.trine@gmail.com  
Grupperådsmedl. Allan Vindbæk Staubs Udsigten 8, Sjelle 
 6130 4264 2993 4563 ulvs@aarhus.dk 
Grupperådsassisstent Henriette Gravgaard, Voldbyvej 83, Sjelle Hede 
 8695 4995  3012 4994  henriette@balmangravgaard.dk  
Kasserer Bent Kristensen  Vestre Skolevej 15, Skjørring   

8695 4193  2961 1258  bok@gefiber.dk  
Gruppeleder Nels Jørgen Nielsen  Stationsvej 25, Sjelle   

8695 4462  3082 0243  njvnielsen@gmail.com 
 

Ledergruppen 
Bæverleder Karen Simonsen  Voldbyvej 32, Sjelle   

8695 4422  4115 2334  KarenSimonsen@spejdernet.dk  
Ulveassistent Linda Nielsen  Østre Skolevej 6, Skjørring t
 8694 3282  4055 5262  lindakk@ofir.dk  
Ulveflokleder Henriette Gravgaard  Voldbyvej 83, Sjelle Hede  

8695 4995  3012 4994  henriette@balmangravgaard.dk  
Juniorspejderleder Joanne Ryall Jensen  Vibevænget 51, Herskind   

8695 4610  2031 0986  jo-jan@mail.dk  
Trop- og seniorleder Nels Jørgen Nielsen, Stationsvej 25, Sjelle   

8695 4462  3082 0243  njvnielsen@gmail.com 
 

Den grønne gruppe 
RED: Anna Margr. Kristensen  Vibevænget 8, Herskind   

8695 4180  5358 1303  kajoganna@gmail.com  

IT: Joanne Ryall Jensen   Vibevænget 51, Herskind   

8695 4610  2031 0986  jo-jan@mail.dk  

Hyttefar Hans Christian Sørensen og 

hyttemor Kirsten L. Sørensen, Præstbrovej 8, Herskind. Tlf. 8695 4360 

mailto:suserik@sjelle.dk
mailto:lemming.j@gmail.com
mailto:juul.trine@gmail.com
mailto:ulvs@aarhus.dk
mailto:henriette@balmangravgaard.dk
mailto:bok@gefiber.dk
mailto:njvnielsen@gmail.com
mailto:KarenSimonsen@spejdernet.dk
mailto:lindakk@ofir.dk
mailto:henriette@balmangravgaard.dk
mailto:jo-jan@mail.dk
mailto:njvnielsen@gmail.com
mailto:kajoganna@gmail.com
mailto:jo-jan@mail.dk
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Hertha Levefællesskab 
Udeskole, kondi og formidlingssti ved Hertha 

i samarbejde med Herskind Skole og Børnehus. 
  Spor i Landskabet, som løber i kanten af Herthas marker, bruges af rigtig 
mange mennesker, men når efteråret og vinteren kommer, bliver det vådt, 
glat og svært at færdes på. Vi har således igennem længere tid arbejdet med 
at gøre det nuværende Spor i Landskabet endnu mere tilgængeligt hele året. 
Ikke kun for alm. naturvandrere, men også for kondiløbere, for de, der kører 
i rullestol, og for alle, der gerne vil gå en god tur tæt på naturen, køerne, 
grøntsagerne og op til Lyngbygård Ådal. Et kørefast spor på 1 km med 
velfunderet belægning i 1,5 m. bredde. 
  Det, vi også vil, er at lave et pauserum og undervisningslokale på 1. sal i 
vor nuværende staldbygning med vinduer ned til malkningen af køerne og 
med udsigt ned til mejeriet. En mulighed for at skoler kan booke lokalet 
samtidig med, at de har skolehaver og bruger Hertha som oplevelse og læ-
ringssted. Skolen har igennem længere tid arbejdet med disse ideer og har 
lavet en vision for et fremtidigt samarbejde mellem skolen og Hertha: 
Her i Udpluk:  
” I forskellige sammenhænge har skolen haft stor glæde af at kunne flytte under-
visningen ned på Herthas arealer. Levefællesskabet Hertha har nogle helt unikke 
og faglige muligheder for os som undervisningssted og for vores børnehave. Med 
et lokale, som skole og børnehave kunne anvende på Hertha, ville samarbejdet med 
Hertha blive systematisk, fagligt opkvalificeret og styrket. 
Børnehaven ville kunne bruge stedet som læring og udflugtsmål. 
Indskoling (elever fra 0.-2. klasse) har hver uge en naturfaglig projektdag på Hertha. 
Mellemtrinnet (elever fra 3.-5.kl.) arbejder også med jævne mellemrum på Hertha. 
Det kan betyde, at al undervisningstid i en periode flyttes til lokalet på Hertha. 
Udskoling(elever fra 6.-9.kl.) bruger i højere grad de muligheder, som Herthas 
værksteder og dets omgivelser kan tilbyde. 
Skole og børnehave vil altså helt konkret ønske at anvende et lokale i Hertha til: 
Undervisning/fordybelse.  Hygge og læ.  
Opbevaring af grej til undervisning og leg. 
Spisning.   Forsøg. 

Sept.2015 Herskind Skole og Børnehus” 

  Alt dette er tanker, som vi arbejde på skal blive til virkelighed. Ikke kun 

for skolen i Herskind, men også for andre skoler.  

Der er påbegyndt et stort fondssøgningsarbejde, som vi håber, snart vil give 

resultater.  

Per Clauson-Kaas 
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Hertha Levefællesskab 

LÅN AF TELESKOP MED STATIV OG BESKYTTELSESTASKE 
   Er til brug på fugletårne og andre gode fuglesteder i Skanderborg 

Kommune og omegn.  

Husk at passe på det, så rigtig mange kan få glæde af det.  

Der er ingen særlig forsikring, der dækker skader eller tab, så du er 

omfattet af din egen forsikring, hvis der sker noget. 

 Udlånes i Hertha Bofællesskaber, 

Landsbyvænget 14, Herskind,  

8464 Galten. 

Bookes ved mail til: 
pckaas@hotmail.com med brugsdato 

og ønsket afhentningstidspunkt. 

Teleskopet er gratis til låns et døgn 

til personer over 18 år mod deposi-

tum på 500 kr. og ved fremvisning 

af legitimation. 

Kontaktperson: Per Clauson-Kaas, Landsbyvænget 33.  

Teleskopet er finansieret af:  

Friluftsrådet, Landdistriktspuljen og Skøn-puljen Skanderborg Kommune. 

  Tanken om at kunne låne et teleskop er udsprunget fra Hertha i forlængelse 

af gennemførelsen af det grønne partnerskab om stier, tilgængelighed og for-

midling i Lyngbygård Ådal. Hertha har stået for at udarbejde ansøgninger 

etc. og bidrager også til ”driften” gennem denne udlånsaftale. 

Information om lån af teleskop findes på hjemmesiderne: 

Landsbyrådet Herskind-Skivholme, www.herskind-skivholme.dk  

Skanderborg Naturfredningsforening, www.dn.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, www.dof.dk  

Spor i Landskabet, www.spor.dk og  

VisitSkanderborg, www.visitskanderborg.dk/oestjylland  

Per Clauson-Kaas 

mailto:pckaas@hotmail.com
http://www.herskind-skivholme.dk/
http://www.dn.dk/
http://www.dof.dk/
http://www.spor.dk/
http://www.visitskanderborg.dk/oestjylland
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Hertha Levefællesskab 

Lørdags Café: 4.marts kl.14-16
30

. Alle udefra kan deltage. 
Hvis man ønsker at fejre sin fødselsdag i caféen, dækker vi gerne op.   

Bestil i forvejen på tlf. 8695 1552 Sonja Therkelsen eller 8695 4527 Helle Hansen. 

  Vil du vide mere om Hertha, så læs på hjemmesiden: http://www.hertha.dk. 
Arrangementer i og fra Hertha:  
Borum kor i salen  torsdag d.30. marts kl.19.30 
Åben dag i Hertha  lørdag  d.   6. maj kl. 11.00 - 16.30 
Fugletur på sporet  søndag d. 21. maj kl. 04.00 - 07.00 
Fugletur på sporet  lørdag  d.   3. juni kl. 20.30 - 23.00 

 
Fra Grease-opførelsen i Hertha d.25.febr. 

 

  

http://www.hertha.dk/
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Murermester Ove Kristensen ApS 
 

Terpvej 10 C, Skivholme 

 

8464 Galten. Tlf. 4035 9292 
 

 

 

Galten Radio - TV ApS 
Søndergade 10 • 8464 Galten 

Tlf. 86 94 34 67 
email: 

galten.radio@panasoniccenter.dk 
Eget serviceværksted – Egen montør og antennemand 

 

 

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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Landsbyrådets Årsmøde 22.2.2017 

 
Landsbyrådets Årsmøde 22.2.2017 

 

 

 
Githa Staumüller viser gaven  

 
Mogens Grejsen fortæller  

5-års jubilæet for madordningen i Børnehaven d.3.febr. 

 
  

 
Fra Frøkjærs jubilæum i forsamlingshuset 

 
Fra Sjelle Kirke ved Frøkjærs jubilæum 

Thomas Frøkjærs 25-års jubilæum som præst 


