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Leder
Spalterne her forfattes af et medlem af redaktionen. 
Denne leder er skrevet af Jakob Houg Jakobsen.

Til november er der valg til kommunerne og 
til regionerne. Vi har med andre ord den 
strålende og priviligerede mulighed for selv 

at påvirke, hvem der i den kommende valgperiode 
skal træffe de lokale og regionale beslutninger på 
vegne af os selv.

Der er blot et enkelt problem: Helt ufattelig 
mange danskere er enten slet ikke klar over, at der 
er valg 21. november, og ellers ved de simpelthen 
ikke, hvad valget går ud på.

Det viser blandt andet en Momentum-måling 
foretaget for Kommunernes Landsforening, og 
denne måling viser også, at det står værst til blandt 
de unge.

Det er skræmmende, men forhåbentlig ser det 
ikke så skidt ud her i vores distrikt - eller hvad? Så 
har vi i hvert fald en opgave at tage fat på, for det 

er jo netop et privilegium, at vi kan gå ind bag et 
gardin, sætte et kryds og putte vores stemmeseddel 
i en kasse sammen med alle andres besyv. Der er 
nok af eksempler på lande, hvor man ikke kan tage 
dette for givet.

I år prøver Herskindsigt rollen af som vært ved 
et vælgermøde på Herskind Skole & Børnehus. 
Det gør vi, fordi vi synes, det er vigtigt, at alle 
borgere får mulighed for at møde de lokale kan-
didater, som man kan stemme på. Og vi gør det 
omvendt også for, at kandidaterne kan komme til 
orde og fortælle, hvorfor det netop er dem, vi skal 
sætte vores kryds ved.

Faktisk vil vi nemlig også gerne hylde dem - 
kandidaterne - for de stiller sig til rådighed for os  
vælgere. De er parate til at påtage sig et ansvar og 
en opgave, hvor der ofte er øretæver i luften, og 
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“Det er jo netop et privilegium, at vi 
kan gå ind bag et gardin, 

sætte et kryds og putte vores 
stemmeseddel i en kasse”

    Jakob Houg Jakobsen

hvor det næppe er timelønnen, der udgør deres 
motivation. Det skal vi sætte pris på.

Vi vil meget gerne gøre det godt for dig som læ-
ser. Men hvad nyheder angår, så kan det være mere 
end svært at holde dig løbende opdateret med de 
mikrolokale nyheder, når vi blot udkommer på 
tryk en gang i kvartalet.

Derfor har vi for noget tid siden oprettet en side 
på Facebook, og her har du mulighed for at følge 
os, hvilket mange heldigvis allerede gør. 

Det vil i høj grad være op til brugerne af siden, 
hvordan den skal udvikle sig over tid, for jo mere 
interaktion fra jer, jo flere kræfter vil vi lægge i at 
producere indhold til siden.

Frem mod kommunalvalget 21. november vil vi 
forsøge os med at skabe mere liv på vores side, som 
du kan finde på www.facebook.com/Herskindsigt.

Vi vil opfordre kandidaterne til at komme med 
deres synspunkter, og vi vil opfordre DIG til det 
samme. Måske lykkes det os også at sende direkte 
fra rådhuset i Skanderborg på selve valgaftenen. I 
hvert fald arbejder vi på en plan om det. Hvis du 
har lyst til at være med i projektet, så giv endelig 
lyd fra dig. Det er spændende at være med, og vi 
har plads til flere.

Er du god til at tegne eller tage billeder, lave 
video eller lyd, så kan vi bruge dig på vores hold, 
og det samme kan vi, hvis du er en haj til at layoute 
eller bare generelt forstår dig på it. Især når noget 
går galt, og årsagen til fejlen skal findes.

Netop det sidste kunne vi godt have brugt til 
denne udgave, som er godt en måned for sent på 
gaden i forhold målsætningen.

Det beklager vi.
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Landsbyrådet
Ganske som skolebørnene og Folketinget, har Landsbyrådet holdt en 
god laaaang sommerferie 

FRA LIGGESTOLEN har vi blandt andet med 
stor interesse fulgt engagementet og aktiviteterne 
omkring buslinje 112 og vores naboer i Borums 
kamp for en cykelsti langs Langelinie. 

Herskindsigt drives fortsat af Landsbyrådet og 
siden forsommeren er der blevet arbejdet på at 
polstre bladet med en funktionsopdelt redaktion 
samt skabe en digital platform der letter arbejdet 
omkring udgivelsen. Hvis du har lyst til at deltage i 
arbejdet med tilblivelsen af bladet, vedligeholdelse 
af Facebooksiden eller hjemmesiden, så giv os et 
praj!

Møder rundt omkring
I Landsbyrådet har vi vedtaget et dogme, der 
tilsiger at møderne afholdes på forskellige loka-
tioner i sognet og d. 12. september holdt vi mødet 
på Hertha, hvor vi fik lejlighed til at se de nye loka-
ler ovenpå kostalden. På mødet havde vi blandt 
andet en spændende debat om foreningsliv gene-
relt og om Landsbyrådets berettigelse og relevans. 
Du kan læse referatet fra mødet på herskindsigt.
dk og på Facebook, hvor vi også gerne hører dine 
kommentarer.

AF JESPER RABES LAURSEN
herskind-skivholme@gmail.com
Tlf. 6075 9246

JB&R 
JYSK BOGHOLDERI 
& REGNSKAB 

 
• Bogføring  
• Regnskab 
• Årsrapport  
• Budget 
• Rådgivning  

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

 
 
 

Når du har brug for det… 
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Vigtige valg 21. november
Som senior er der flere ting at forholde sig til, når valgdagen oprinder 
i slutningen af november

DER ER VALG til regionsråd og byråd, og hvis 
du er fyldt 60 år senest på valgdagen, har du også 
indflydelse på valg af det lovbestemte seniorråd, 
som er upolitisk. Alle valg foregår samme sted, så 
kommunens seniorer vil modtage tre valgkort.

Skanderborg Kommune har haft en meget fin 
stemmeprocent til Seniorrådet - det er vi stolte 
af, for der er nok at tage fat på, hvis der skal være 
god, menneskelig og værdig hjælp til os, når vi når 
dertil.

Boligen på plejehjemmet er borgerens private 
hjem med husleje, og hvad dertil hører. Fuld kost, 
som ikke mere kan fravælges, koster ca. 3.500 kro-
ner om måneden. Det er selve plejen, omsorgen og 
ledelsen, der betales over skatten, men vores gamle 
borgere betaler også skat og moms, så hvorfor tales 
der stadig om, at vi gamle er så dyre - det er helt 
“gratis” at være på sygehus!

Politikerne kan ikke vedtage noget væsentligt 
der vedrører seniorborgerne, før der foreligger 
høringssvar fra Seniorrådet, så rådet skal løbende 
orienteres og derefter komme med gode argu-
menter.

Nye plejehjem?
I Ry bliver der snart taget spadestik til et nyt ple-

jehjem, og derefter skal der tages stilling til situa-
tionen i Galten og Låsby. Skal der bygges nye pleje-
hjem? Nu er det gamle rådhus i Galten jo revet ned, 
så der er en tom grund ved siden af Tjørnehaven. 
Hvad skal der ske med den? Det bliver en opgave 
for det nye byråd og seniorråd.

Ældreminister og værdighedsmilliard
Alle prognoser viser, at vi bliver ældre og ældre, 
og demenssygdomme rammer flere og flere. Det 
kræver veluddannet personale og god ledelse, for 
det handler om svage medmennesker.

Vi har for første gang fået en ældreminister, og 
der er bevilget en værdighedsmilliard - det bliver 
nu ikke til så mange penge, når det skal fordeles 
på hele landet, men dog noget. Jeg tror, at poli-
tikerne er blevet klar over, at seniorer er blevet en 
stor vælgerskare, og som 60+ borger i Skanderborg 
Kommune kan du også blive valgt til Seniorrådet 
og dermed få medindflydelse, inden du selv eller 
din familie får brug for hjælp.

Jeg opstiller ikke igen, for nu må der nye kræfter 
til. Skal vores nordlige del af kommunen stadig 
repræsenteres? Der er kursus og hjælp til nye, så 
tøv ikke.

Invitation
De senere år har Hermus (Herskind Musikfore-
ning) i samarbejde med forsamlingshusets besty-
relse, arrangeret børnediskotek i forsamlings-
huset for 150 glade børn. 

Forsamlingshuset stilles i år til rådighed 3. no-
vember, hvis der er forældre, der vil stå for ar-
rangementet. Kontakt Anna Margrethe.

Børnebiblioteket
Lørdag 25. november kl. 10.00 har Galten Bib-
liotek børneteater i Biohuset, Torvet 6 i Galten.  

Andersens Kuffertteater spiller Kejserens Nye 
Klæder.  Forestillingen er målrettet og forbeholdt 
børn fra 3-9 år.

Billetter kan købes på Galten Bibliotek i  den 
betjente åbningstid  fra tirsdag 14. november. 
Billetpris 30 kroner.

AF EVA BACH
ladingvej10@gmail.com
Tlf. 8695 4130
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Bytorv for en dag 
og nye ansigter i Brugsen
Det kunne virkelig mærkes, at pladsen midt i krydset i Herskind var 
centrum til Dagli’Brugsens 125 års jubilæum

JUBILÆUM: Mens flere hyggede sig sammen 
med naboer til kaffe og rundstykker i teltet, sprang 
de første hoppende børn hurtigt til, da hoppebor-
gen blev pustet op. 

Konkurrencer og tilbud lokkede mange til, og 
personalet, nyt som gammelt, var mødt talstærkt 
op og skabte en hyggelig dag med møder på kryds 
og tværs. 

Det helt store trækplaster var dog de gratis pøl-
ser, sodavand og øl sidst på dagen. Pladsen sum-
mede af liv - et rigtigt bytorv! Mange blev hæn-
gende længe i det milde sommervejr eller mødtes 
som optakt til aftenens fest i forsamlingshuset.

Hermus spillede, intimt og godt som altid, mens 
et helt hold sommelierer bød både på smagning af 
nye vine og en bonusviden om, hvad den kunne 
drikkes til. Er du nysgerrig på vin, er der den nye 
sms-ordning, hvor Michael Øulee laver tilbud på 

hele kasser spændende vin, og der er lidt for en-
hver smag og pengepung (SMS navn+vinklub til 
53674004 for at være med). 

Dagen igennem mødtes lokale fra Herskind og 
omegn i Dagli’Brugsen. 125 års jubilæum er stort, 
og vi er mange der er glade for, at vi fortsat har en 
lokal butik, fantastisk med den lokale opbakning, 
tak for den.

Velkommen til de nye unge 
Sommeren har også været tid til store udskiftnin-
ger i personalet. Mange af vores unge medarbej-
dere er videre med skole og nyt arbejde, tillykke til 
dem. Vi har derfor ansat en ny flok, alle med lokal 
forankring. For flere er det den første rigtige arbe-
jdsplads, og der er meget at lære, så tag godt imod 
dem. De glæder sig til at se jer i butikken.

Hoppeborg, pølser 
og øl - der var noget 
for alle, da Brugsen 
fyldte 125 år. 
FOTO: 
PETER FJELDSTED

AF ANNA SCOTT
scott.anna@gmail.com
Telefon 2629 3676
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Hans Gravsholt var en glad vinder af bon-konkurrencen. Mon ikke 
der også var chokolade nok til naboerne? FOTO: PETER FJELDSTED
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LADINGVEJ 16, HERSKIND, 8464 GALTEN. TLF. 87 94 32 50

 herskindskolen@skanderborg.dk    www.herskindskolen.dk

Et nyt skoleår er begyndt
Sommerferien er forbi, og hverdagen har for længst meldt sig igen 
blandt elever og lærere på skolen

SKOLESTART: Så er vi godt i gang igen efter 
sommerferien. Alle er mødt op friske og med ny 
energi. Især 4 nyansatte lærere har været spændte. 
Det er Jonathan, som er tilknyttet 8. klasse. Det er 
Line, som er tilknyttet 6. klasse. Det er Sigrid, som 
er tilknyttet 4. klasse og Cecilie, som er tilknyttet 1. 
klasse. Alle er de læreruddannede, og Cecilie har 
været på skolen som vikar de seneste to år. 

Jeg blev opfordret til at bringe flere indslag, pro-
duceret af eleverne selv her i bladet. Jeg har fulgt 
op, men desværre er vi så nystartede, så det ikke 
har været muligt. Men fremover, håber jeg, at 
denne side vil blive krydret med indslag ”fra det 
virkelige liv”. 

Første dag efter ferien var mandag 14. august, 
hvor vi samledes mellem højene. Her blev der fla-
get og sunget og holdt tale. Bagefter var der kaffe 
og friskbagte boller fra Hertha til de forældre, der 
havde lyst til at blive. Det var der heldigvis mange, 
der ville, og det blev til mange gode snakke.

Eleverne gennemførte et gambler-løb, hvor de 
var sammen på tværs af klasser. De skulle rundt til 
forskellige poster og gamble på, hvor godt de ville 
kunne klare udfordringen. Her kunne de satse no-
gle point, som kunne blive til mange flere eller helt 
miste det hele. En aktivitet, alle gik op i med liv og 
sjæl. Bagefter var der uddeling af små præmier til 
det vindende hold.

I ferien havde 3. klasses forældre selv malet klas-
selokalet, lavet nye hynder på alle stolene og syet 
gardiner til klassen. Skolen betalte materialerne. 
Det er der kommet et meget fint lokale ud af, som 
eleverne helt sikkert vil få stor glæde af de næste 
fire år.

Vi ser frem til et nyt skoleår med mange gode 
traditioner, og også flere nye tiltag. Næste store 
arrangement bliver helt sikkert det traditionsrige 
skuespil til skolefesten. 7. klasse er allerede gået i 
gang med at planlægge stykket sammen med Niels 
og Jette.

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

www.facebook.com/Herskindsigt/

AF KIM SØRENSEN
kim.soerensen@skanderborg.dk
Telefon 8794 3250
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www.skanderborg.dk/liviforsamlingshusene

Skivholme
Skivholme Forsamlingshus · Skivholmevej 87 · 8464 Galten

Lørdag 12. november 2016 
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

LASSE OG MATHILDE
legendarisk dansk musik 
Lasse og Mathilde er en 
institution i dansk musik. 
I mere end 40 år har de 
været med til at holde liv i 
den danske sangskat ved at sætte tekster af bl.a. Tove Ditlevsen, Jan 
Toftlund, Niels Hausgaard, i musik. På CD’en Rødt og Hvidt fastsatte 
de deres succes og deres plads i Danmark, hvor de har optrådt overalt 
fra de største scener til de mere ydmyge steder.
Humor er med til at præge en aften i selskab med Lasse og Mathilde, 
spilleglæden er intakt og repertoiret vidtfavnende. Den musikalske duo 
deles om at synge og bakke hinanden op med Mathilde som sanger-
inde og violinist og Lasse som sanger og guitarist med fødderne i den 
danske muld og med rødder i New Orleans musikken.
Entré: 255,- kr. inkl. spisning.
Tilmelding: Tlf. 4020 5158 – sst@5stein.dk
Senest 9. november.

Skivholme
Skivholme Forsamlingshus, Skivholmevej 87, 8464 Galten

Lørdag 11. november 2017 
Spisning kl. 18.00

Musik kl. 20.00

EN KONCERT MED ALVAD OG WIRSÉN
Nordiske viser og sange verden rundt
Christian Alvad er en erfaren komponist og 
musiker og anerkendt som en af landets 
bedste akustiske guitarister. Hans sidste tre 
Cd’er er alle blevet nomineret til Folk Award. 
Alvads karakteristiske guitar spil er solidt 
plantet i den nordiske tradition, men med 
rødder i folkblues og gospel. Hans koncerter er præget af tæt humo-
ristisk kontakt med publikum. Utallige koncerter i DK og Europa, samt 
en række solokoncerter i USA – Detroit, New York og Chicago.
Anna Wirsén er en svensk sangerinde med rødder i den nordiske 
visetradition. Humor, alvor, vemod, romantik og en portion galskab er 
hendes kendetegn. CD’en: „Vardagsballerina” har fået fremragende 
anmeldelser og blev nomineret til årets visealbum i Sverige. Anna har 
optrådt i hele Norden både med solokoncerter og ved festivaler.

Entré: 255,- kr. inkl. spisning, 130,- kr. excl. spisning.

Tilmelding: Tlf. 4020 5158 – sst@5stein.dk senest 8. november.

2017



10     Oktober

Huset får fuld belægning
Inden længe vil der være belagt med fliser hele vejen rundt om 
Skivholme Forsamlingshus. Handicappede får også nemmere adgang

ARBEJDE I GANG: Sommeren har budt på 
sankhansarrangement med fælles grillspisning 
samt yderligere to grillaftener på hver side af som-
merferien. Disse fællesspisninger er godt besøgt.

I skrivende stund er vi i gang med at bygge ter-
rasse og handicap-rampe på bagsiden af huset. 
I en senere anledning vil vi afslutte belægnin-
gen hele vejen rundt om huset. Der vil blive lagt 
billeder af byggeriet på Skivholme Forsamlingshus 
facebook-side.

Kommende begivenheder
Søndag den 5. november afholder vi det årlige 

bankospil med amerikansk lotteri i pausen.
Dørene åbnes kl 18.00 og spillet starter kl 18.30. 

Dette annonceres også i Galten Folkeblad.
Lørdag den 11. november. ”Liv i forsamling-

shusene”. Spisning og musik med Chistian Alvad 
og Anna Wirsén. Se annonce på side 9.

Også i år lykkedes det at få ild i sankthans-
bålet i Skivholme.
FOTO: BENT RASMUSSEN

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

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



  2017 11

Et større belægningsarbejde er i gang og kommer på sigt til 
at gå hele vejen rundt om Skivholme Forsamlingshus.
FOTOS: SØREN STEIN M.FL.
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Herskind forsamlingshus

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

Undskyld rodet ude og inde
Forsamlingshuset har været lukket for udlejning på grund af en plan-
lagt renovering af toiletterne

EN LÆNGE TILTRÆNGT renovering af toilet-
terne samt etablering af handicaptoilet har fyldt 
meget i efteråret. Toiletterne er lavet inden for de 
samme rammer som de gamle.

Med hjælp fra private sponsorer, fonde, banklån 
og håndværkere fra byen, som har lagt meget en-
er-gi i at udføre arbejdet med renoveringen, er det 
lykkedes at få økonomi til den bekostelige affære, 
det er,  med nye rørføringer/kloakker og el, lofter 
samt nyt inventar.

Kurt kom forbi
Lørdag 4. november klokken 10-12 er Kurt i Her-
skind Forsamlingshus. Mange har oplevet Kurt 
fra tv-udsendelserne ”Kurt kom forbi”, hvor han 
blandt andet har besøgt Entreprenørfirmaet Tor-
ben Svendsen/Anne Kaae og Hertha.

Denne gang vil han fortælle om sine oplevelser 
med optagelserne til programmet, og vi serverer 

kaffe/te og rundstykker for kr. 50,- Tilmelding til 
Anna Marg. senest 1. november.

Fremtidens arrangementer
Bestyrelsen planlægger endvidere følgende:
•	 Sundhedsdag i januar med førstehjælp, 

nabohjælp/Trygfonden og landbetjent Orla 
Aagaard, Galten

•	 Generalforsamling i uge 6
•	 Quindeaften i marts

Seniorklubben
Vi mødes onsdag i ulige uger fra klokken 11.00 til 
cirka klokken 14.00. Pris kr. 50,- med frokost.

Baby – cafe´ i forsamlingshuset
Kontakt sundhedsplejerske Hanne Kossman for at 
høre nærmere.

AF ANNA MARG. KRISTENSEN
kajoganna@outlook.dk
Tlf. 5358 1303
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Sporet ved Herskind
Sporet er nu farbart, men det kan anbefales at have vandtæt fodtøj på 

KOMMUNEN HAR FOR nogen tid siden slået 
sporet. Det trængte hårdt, men tak for det. Efter-
følgende har jeg fået klippet en del grene af, som 
generede ved at vokse ud over det slåede. Som det 
fremgår af foto, trænger det snart igen.

Nogle steder vil det være godt med lidt mere 
grus eller jord, fordi det er meget vådt efter regn. 
Forhåbentlig vil kommunen også hjælpe med at få 
det klaret. Sporet på Herthas jord er OK. Her sør-
ger Hertha for, at det er farbart, og der er planer 

om en væsentlig forbedring af sporet. Se Her-
skindsigt nr.146. juni 2015 side 36-37.

Hertha har forpagtet jorden i slugten vest for 
Præstbrovej og nu også slugten her fra og mod 
vest om til Bøgeskovvej. Der er også her en flot 
natur, og de foreslår, at der etableres en sti øverst 
ved siden af det dyrkede, hvorfra der er en impo-
nerende udsigt over området afsluttende med en 
bro over til Bøgeskovvej. Idéen er god, og der vil 
arbejdes videre med den. 

AF HANS GRAVSHOLT
hagra@fiberpost.dk
Tlf. 8695 4155

Kommunen har slået sporet, men det 
trænger snart igen.
FOTO: HANS GRAVSHOLT
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“Hvorfor 
ikke bare 
nyde det?”
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Efter knap 45 år i Herskind flyttede Mogens Grejsen sidste år med sin 
hustru, Karen, til Grenaa. Herskindsigt mødte ham i de nye omgivel-
ser på en af sommerens smukkeste dage

ÅRET HAR ENDNU ikke budt os mange som-
merdage med sol og varme, men på netop denne 
første dag i august er det anderledes.

Knap en times kørsel fra Herskind, mod øst og 
mod nord, og destinationen nærmer sig. De få 
skyer, der er på himlen, slutter i en skarp kant, der 
signalerer, at vand og kyst er tæt på.

Målet er Grenaa, og værten er Mogens Grejsen 
– Mr. Herskind. Vores aftale har været længe un-
dervejs, og jeg glæder mig mere og mere, som jeg 
parkerer ved kantstenen uden for et flot og vel-
holdt dobbelthus. Her, i den ene halvdel, bor Mo-
gens med sin hustru siden 1969, Karen, og i dagens 
anledning er jeg inviteret til frokost.

Men først har vi lige et interview og nogle bille-
der, der skal i kassen.

De fleste borgere i Herskind og omegn har på 
et tidspunkt set, hørt, eller mødt Mogens. Rigtig 
mange har også haft med Mogens at gøre, hvad 
enten det er gennem hans frivillige arbejde i flere 
af områdets foreninger, eller om det gælder mere 
private sammenkomster.

Men hvordan kan det gå til, at Mogens, der for 
mange stadig opfattes som foregangsmand for 
vores lokalområde, vælger at flytte til Grenaa?

Hvis man blander praktiske årsager med en lille 
smule tilfældighed, så har man svaret.

Hushandel per telefon
Oprindelig var det nemlig datterens boligjagt, der 
førte Mogens og Karen til Grenaa.

”Vi købte huset i 2004 i forbindelse med, at vi 
ledte efter noget, som Trine skulle bo i. Så faldt vi 
over det her på nettet. Eller faktisk var det det inde 

ved siden af,” fortæller Mogens og peger fra den 
solfyldte terrasse, vi sidder på, og ind mod den an-
den halvdel af dobbelthuset.

På det tidspunkt var naboboligen til salg for 
550.000 kroner, og det lød som en god pris for 
knap 200 kvadratmeter. Også selv om det krævede 
en del istandsættelse.

Men det var nærmest et dødsbo, og Mogens 
havde hørt lidt om, at der var problemer med ta-
get. Derfor ringede han for at forhøre sig hos be-
boeren i den halvdel, der siden skulle blive hans, 
og de faldt i snak.

”Jeg fortalte ham, at jeg havde tænkt mig at købe 
det inde ved siden af, men at jeg ikke havde tænkt 
mig at give mere end 450.000 kroner for det,” siger 
Mogens, der blev overrasket over svaret:

”’Vil du give det, kan du købe mit,’ sagde han. 
Så handlede vi kraftedeme på telefonen,” beretter 
Mogens og slår en latter op.

Det halve dobbelthus har Mogens siden reno-
veret, og det fungerede som sommerhus, indtil 
huset på Fuglevænget i Herskind blev solgt sidste 
år, og adressen blev flyttet permanent til Grenaa.

Det blev for omfattende at vedligeholde to byg-
ninger, når man hellere vil bruge tiden på så meget 
andet, fortæller Mogens. Desuden trak det også at 
være tæt på de tre børnebørn i havnebyen på det 
nordlige Djurs. Alt sammen faktorer, der gjorde 
beslutningen om at flytte lettere.

I postens tjeneste
Mogens Grejsen er født og opvokset i Voel og gik 
på Kornmod Realskole. Da han var færdig med 
skolen, mente han, at nu skulle han virkelig ud og 

AF JAKOB HOUG JAKOBSEN
herskindsigt@gmail.com
Tlf. 2231 0191
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opleve noget. Han ville på interrail.
”Men det skulle jeg ikke, syntes min mor. Jeg 

skulle se at få mig et job,” siger Mogens.
Moderen tog på det nærmeste Mogens i hånden 

med til optagelsesprøve, for hun havde talt med 
landpostbudet i Voel.

”Han sagde, at det var et godt job hos 
postvæsenet, og det ville lige være noget for mig. 
Så der endte jeg så, mens mine kammerater tog på 
interrail og skrev nogle dejlige kort om, hvad de 
havde oplevet i Spanien og andre dejlige steder,” 
griner Mogens, der i 1964 begyndte som elev i Ry.

Siden havde han flere forskellige stillinger, der 
blandt andet indebar ledelse, personaleudvikling 
og undervisning på kurser, inden han i år 2000 
stoppede som postmester i Skanderborg. Efter 
39 års ansættelse, men alligevel tidligere end han 
havde håbet.

Stillingen i Skanderborg blev slået sammen med 
den i Odder, og fremover skulle der nu kun være 
én postmester. Det blev ikke Mogens, som da var 
57 år.

”Jeg var så heldig, at jeg var kongelig udnævnt. 
Der stod i min ansættelseskontrakt, at de skulle 
finde et andet, passende job til mig, og 
det kunne de jo ikke,” siger Mogens, 
som i stedet fik tre års rådighedsløn.

I begyndelsen var han beklemt ved 
situationen, for han havde forestillet 
sig at skulle fortsætte hos postvæsenet, 
til han blev 65 år. Han syntes også sta-
dig, at han havde masser af kræfter og 
energi at give af.

”Det var da irriterende, at jeg ikke 
selv kunne bestemme, hvornår jeg 
skulle stoppe. Og hvordan nu med min 
sociale anseelse? Ja, det lyder åndss-
vagt, men alligevel.”

Valgte at nyde livet
Mogens var nu i den situation, at han kunne 
tage sig et nyt job, mens han stadig fik løn fra sin 
tidligere arbejdsgiver. Men han besluttede sig hur-
tigt for at lade være.

”På det tidspunkt gik der mange, der ikke kunne 
få et job. Hvorfor pokker skulle jeg så gå ud og 
score kassen, som jeg kunne have gjort?” spørger 

Mogens og slår ud med armene.
Hans forældre var gamle, og hans mor var syg, 

og Mogens brugte en del af sin ledige tid på at tage 
sig af dem.

”Det var jeg rigtig glad for, Jeg kunne besøge 
dem og være noget for dem, fortæller Mogens, der 
samtidig kunne se, at det økonomisk ville hænge 
fornuftigt sammen, når han gik på pension. 

”Hvorfor så ikke bare nyde det? Nu kom jeg jo 
ikke på interrail, så nu måtte jeg få noget ud af det 
på denne måde i stedet,” smiler Mogens.

Frivilligheden fylder
Gennem de mange år med base i Herskind har 
Mogens Grejsen væres engageret i det lokale 
foreningsliv, og på mange måder har han tegnet 
byen og området udadtil.

Det hele begyndte, da datteren Trine var seks-
syv år.

”Dengang var der ikke så meget gang i den med 
Herskind Boldklub. Da startede vi noget, der hed 
minihåndbold, som vi lavede i gymnastiksalen. 
Sådan blev jeg involveret”, erindrer Mogens, der 
siden blev formand for Herskind Boldklub og var 

det i en årrække.
”Jeg husker mest 

tydeligt, at vi havde en 
svømmeafdeling med 
mere end 100 svømmere 
fra Herskind, Skjørring og 
Sjelle. Der var buskørsel til 
Skanderborg. Det var en 
gang om ugen, og det fun-
gerede rigtig godt. Der er 
jo bare nogen, der skal stå 
for det, så kan det lade sig 
gøre,” siger Mogens, der 
selv ofte har været med til 
at engagere andre i frivil-

ligt arbejde.
”Det er et spørgsmål om at gå hen til nogle men-

nesker, som man tror på har energien og vedhol-
denheden. Det sidste er nok det vigtigste. Det 
drejer sig om at få dem spottet og høre, om ikke de 
vil være med,” lyder den enkle opskrift fra Mogens, 
som dog ikke lægger skjul på, at netop det er blevet 
sværere med årene.

“Det var da 
irriterende, 
at jeg ikke 
selv kunne 
bestemme, 
hvornår jeg 
skulle stoppe”
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“Jeg har spekuleret meget på, 
hvorfor det er sådan. Det er jo 
meget egocentreret, alt hvad der 
foregår. Man skal have personlig 
træner og se fit ud. Man skal have 
noget ud af det selv,” mener Mo-
gens, som synes, at det virker til, at 
der på det seneste er flyttet flere til 
Herskind, som involverer sig.

For Mogens er Skovby skrækek-
semplet på en by, hvor sammen-
holdet forsvinder.

“Da jeg begyndte at komme 
sammen med Karen, var det jo en 
lille by med et par villakvarterer 
omkring. Så voksede den kolos-
salt hurtigt, og samtidig med at 
den voksede, forsvandt sammen-
holdet. Det hele faldt bare fra hin-
anden, fordi det gik for hurtigt,” 
husker Mogens og fortsætter:

“Man når ikke at få suget folk 
op, og det er måske den risiko, 
man kan løbe med Blomsterpar-
ken. Det er bedst, hvis det kommer 
lidt ad gangen.”

Mogens gider ikke at lyde som 
den gamle, sure mand, og i sin 
tid var det ham selv, der foreslog, 
at Herskinds ældre beboere skulle 
flytte ud af deres store huse, så der 
kunne komme unge børnefamilier 
til byen og overtage.

“Så er man jo også nødt til at flytte selv, ikke? 
Man kan jo ikke bare prædike det,” griner han.

Folkekøkkenet er hans hjertebarn
Listen er lang over aktiviteter og foreninger, som 
Mogens Grejsen har været involveret i. Men direk-
te adspurgt, hvad han er mest stolt af, så skal han 
ikke bruge lang tid på at komme op med et svar.

“Jeg er rigtig glad for, at jeg fik startet Folkekøk-
kenet. Det har altså været godt. Især når man in-
teresserer sig for sammenholdet, så har det virkelig 

fungeret,” mener Mogens.
“Det største sccop er, at man skal lave madhold 

fra forskellige familier. På den måde kommer man 
til at kende andre. Også rimelig tæt, for det er jo 
nogengange nogle stressede situationer, man kom-
mer ud i,” siger Mogens, der er specielt glad for, at 
beboere fra Hertha kom med i Folkekøkkenet:

“De blev jo integreret, og man fandt ud af, at de 
var jo ikke så farlige.” 

Især i sin tid som formand for Landsbyrådet har 
Mogens Grejsen lagt mange kræfter i at synliggøre 
Herskind og Skivholme udadtil. 
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“Man er nødt til at få lidt presseomtale, hvis man 
skal bevare samfundets tilstedeværelse i politi-
kernes øjne. Så er man nødt til at være lidt oppe på 
dupperne en gang imellem. Og det synes jeg også, 
vi har fået bonus for,” siger Mogens og fortæller, 
at omtalen blandt andet har gjort det nemt at få 
politikere med til den årlige Landsbydag.

Derfor ærgrer det ham også, at der for nu-
værende ikke ligefrem står folk i kø for at blive 
valgt ind i Landsbyrådet. 

“Det undrer mig faktisk lidt, og jeg kan ikke 
svare på, hvorfor,” lyder det fra Mogens.

Cirklen er ikke sluttet
I dag lever Mogens Grejsen et aktivt liv i Gre-
naa, hvor han både er medlem af jagtklubben og  
bådeklubben, ligesom cyklen stadig bliver flittigt 
benyttet. Men hvordan var det at lukke døren for 
sidste gang til det hus i Herskind, hvor han og Ka-

ren havde boet i så mange år?
“Jeg var egentlig rimelig tilfreds med det, for-

stået på den måde at jeg kunne se, der kom en ny 
familie ind med to børn. De syntes godt om huset, 
og så var det ligesom givet videre til næste. Det 
havde vi det godt med. Cirklen var ikke sluttet - 
den fortsatte bare,” smiler Mogens.

Den nye bolig i Grenaa ligger tæt på havnen, og 
mens Mogens og jeg har siddet og snakket, har Ka-
ren været et smut på cyklen efter friske fiskefileter. 
En bedre anledning til at lægge blokken og slukke 
diktafonen finder vi næppe, så vi indtager en god 
frokost, inden vi tager billeder.

Det er med stolthed og stor fornøjelse at kunne 
fortælle, at vi fandt Mogens. I Grenaa. Han har det 
godt. Og vi skulle hilse.

  Mogens Grejsen:
•	 Født 25. august 1946 
•	 (71 år)
•	 Gift med Karen Pedersen 

siden 1969
•	 Har to børn (Trine, f. 1971, 

og Mikkel, f. 1979)
•	 Har tre børnebørn
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Kom og vær med
Der er fuld gang i aktiviteterne i sognene, som blandt 
andet skal fejre 500-året for reformationen

Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd

SEPTEMBER VAR MÅNEDEN, hvor mange 
ting gik i gang igen efter sommerpausen. Det 
gælder også i sognesammenhæng, så her kom-
mer der en kort oversigt. Som sædvanlig henvises 
der til nærmere omtale i det nye kirkeblad, som er 
på vej. I Kirkebladet kan man  læse om arrange-
menter i nabosognene, og der vil man også være 
velkommen.

Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på 
de korte gudstjenester hveranden torsdag efter-
middag i festsalen på plejehjemmet Tjørnehaven 
i Galten, hvor alle ligeledes er velkomne. Datoerne 
står på bagsiden af Kirkebladet.

Tirsdag 12. september var der sæsonstart for 
kirkekoret i sognegården. Første spændende op-
gave bliver medvirken ved fejringen af 500-året for 
reformationen tirsdag 31. oktober i Skanderborg 
Kulturhus. Det bliver sammen med Skovby Kirke-
kor, og der er plads til flere i koret!

Mandag 23. oktober klokken 14.00 er der kirke-
højskole i Skovby. Foredraget efter kaffen i Sogne-
huset holdes af sognepræst Lone Vesterdal: “Ud-
sigt fra troens gren” om at komme videre efter tab.

Søndag 29. oktober klokken 10.30 i Skivholme 
Kirke fejres reformationen med en lidt anderledes 
gudstjeneste, plantning af æbletræ og et min-
dre traktement i sognegården med lejlighed til at 
smage Luther-øl.

Søndag 5. november klokken 19.00 i Sjelle Kirke 
er der “Alle helgens gudstjeneste”.

Torsdag 9. november klokken 19.30 i sog-
negården: “Billeder, fortælling og sang”, en kultur-
rejse langs den jyske vestkyst ved organist Mette 
Nørup og lærer Poul Nørup, Esbjerg.

Tirsdag 14. november klokken 14.00 i Galten. 
Kirkehøjskole ved tidligere biskop Steen Skovs-
gaard: “Islams udfordring til folkekirken”.

AF EVA BACH
ladingvej10@gmail.com
Tlf. 8695 4130

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

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

A/S
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Sammenhold i mudderet
Sammen med næsten 40.000 andre spejdere deltog 26 KFUM-spejdere 
fra Herskind i den store ”Spejdernes Lejr 2017” 

BÆREDYGTIGHED, samarbejde, innovation 
og sammenhold var nogle af nøgleordene på den 
imponerende lejr, vi var på i juli. Og de unge men-
nesker lærte i sandhed at begå sig i mudret terræn! 
Tak til ikke mindre en 6 ledere, der brugte noget 
af deres sommerferie på denne lejr - I gav de unge 
mennesker en oplevelse for livet.

Spejderne havde fælles opstart 23. august med 
oprykning, generalforsamling og hygge på spe-
jdergrunden bag Herskindskolen. Trine Juul og 
Allan Vindbæk Stausbo blev genvalgt til Grup-
perådet, og som nye medlemmer ind-trådte Tina 
Straszek og Ulla Østergaard Hansen.

Spejderne fra Herskind med deres ind-
gangsportal, som tropsleder Nels Jørgen 
Nielsen havde lavet sammen med trop- og 
seniorspejderne. 
FOTO: SUSANNE ØSTERGAARD

AF SUSANNE ØSTERGAARD
Grupperådsformand
suserik@sjelle.dk
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Ulvene

SPEJDERSÆSONEN er i gang igen, og hele 
ulveflokken undtagen én rykkede op til juniorspe-
jderne ved vores fælles oprykning 23. august. Hel-
digvis var der en håndfuld friske bævere, der ryk-
kede op til os, så vi skal nok få en dejlig ulveflok.

Efteråret vil byde på knivbevis og andre mærker 
til skjorten. Der er kommet mange nye spændende 
mærker, så vi må bare i gang. De nye ulve skal også 
have deres ulvenavn ved et fuldmånemøde.

Senere på efteråret laver vi juledekorationer til 
områdets pensionister og forbereder ting og sager 
til spejdernes julemarked, der holdes søndag 26. 
november 2017. 

Ulvemøderne er om tirsdagen fra klokken 17.30  
til 19.00 (for børn i 2. og 3. klasse). 

Bæverne

NU ER VI i gang efter en lang ferie. Bæverne har 
ikke været på SL 17 så vi har “hungret“ efter at 
komme til spejder igen.

Vi skal lære at tænde bål, vi skal lære at binde 
knob, vi skal ud at udforske spejdergrunden og 
meget andet. Vi skal helt sikkert også prøve at 
lave et snobrød og koge en god hyldebærsuppe på 
bålet.

Hvis du går i 0. eller 1. klasse er du velkommen 
til at se ind til os. Man kan være med nogle gange 
for at finde ud af, om det er noget, inden man 
melder sig til.

Vi holder bævermøder om onsdagen fra klok-
ken 16.30 til 18.00, og vi holder til på Trekanten 
bag ved Herskindskolen og hallen.

AF HENRIETTE GRAVGAARD
henriette@balmangravgaard.dk
Tlf. 3012 4994

AF KAREN MUNCH SIMONSEN
karenmunchsimonsen@gmail.com
Tlf. 4115 2334

Julemarked 
Spejdernes traditionelle julemarked bliver 
holdt i Herskind Forsamlingshus søndag 26. 
november klokken 13.30 – 16.00.
Ledere og grupperåd håber, at rigtig mange 
vil bakke op om julemarkedet ved at møde op, 
samt ved at give en lille ting til tombolaen.
Der bliver solgt friskskovede juletræer og pyn-
tegrønt til dekorationer eller kirkegården både 
på dagen og efterfølgende på Præstbrovej 8 
hos Kirsten og Hans Christian.
Overskuddet fra julemarkedet går ubeskåret 
til spejderarbejdet i Herskind.



22     Oktober

Sommerfestberetning 2017 
Søndag 20. august: Sikke en fest vi har haft nu i nat - oh ja oh ja oh - 
ja, det er svært at holde sig vågen i dag.

DANSEGULVET FYLDT: Lørdag aften var der 
gang i danseskoene til Roger and Over – de gav 
den gas og det samme gjorde de lokale i Herskind 
og omegn også. Der blev skrålet med til Volvo san-
gen, udført flotte fagter og danset de helt rigtige 
trin på dansegulvet. Vi sender en STOR tak til Jut-
lander Bank og Kran Elektro, som delvis har spon-
seret musikken. 

Sommerfesten er nu veloverstået – vi har både 
haft nye ting, men også mere velkendte ting på 
programmet. Vi har haft både sol og regn – men 
det er blevet taget med et smil, at himlen åbnede 
sig flere gange i løbet af weekenden.

Velbesøgt fredag aften
Fredagens fællesspisning var sommerfestens mest 
besøgte event med hele 180 kuverter - det var skønt 
at se så mange bakke op om dette.  Der var sport-
saktiviteter, hatteteater og diskotek med masser af 
røg for børnene. Ungdomsgilde i kultursalen for 

7.,8. og 9. klasse. Matiné, koncert med Herskind 
All stars og vinylaften i teltet for det voksne pub-
likum. 

Tombolaen ikke udsolgt
Lørdagens program var desværre præget af at FC 
Langelinies børne og ungdomsstævne ikke blev til 
noget. Det gav sig blandt andet udslag i at Tom-
bolaen for første gang i mange år ikke kunne mel-
de udsolgt omend det kun var under 100 lodder 
tilbage.  Det bliver spændende at se om vi kan se 
et fald i omsætningen i baren lørdag, når tallene 
gøres op senere. Der var ikke helt så travlt, som 
tidligere år. 

En flok morgenfriske løbere og cykelryttere var 
mødt op fra morgenstunden til lidt motion inden 
der blev serveret morgenmad i teltet. Lørdagens 
program blev tilrettet lidt, nu da fodboldstævnet 
ikke kunne blive til noget.  

I hallen kunne man afprøve først springgymnas-

AF ULLA ØSTERGAARD HANSEN
herskindboldklub@herskind-hede.dk
Telefon 2825 1791

Titlen som årets Herskind 
Mester gik i år til Team 
Cyka Blyat, blandt andet 
på god teknik i støvlekast. 
FOTO: ULLA HANSEN
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tik hos Julie og Lærke inden Ole overtog med en 
omgang badminton for alle. Udenfor i teltet var det 
mere kreativt. Kisser fra Krea Kids var styrmand 
på design din egen stol, Glimmer Marie lavede 
flotte ansigtsmalerier og Julie fra VÅRHUS lavede 
lerting med børnene. Nogle fik lavet så flotte ting 
at de blev sendt til brænding med glasur. 

Mudderbold og raske drenge
Sædvanen tro fik en flok modne drenge spillet 
en god omgang fodbold. Efter kampen var det 
tydeligt hvem som havde kæmpet bravt – dem 

med mest mudder på. 
Årets HERSKIND MESTER-titel gik til 5 raske 

drenge på Team Cyka Blyat, som løb af med sej-
ren ved bl.a. at klare ringridning på cykel i fin stil, 
have en yderst god teknik i støvlekast og være gode 
med en hammer. Helt så nemt gik det dog ikke i 
sjipning og tovtrækning, men det var altså nok 
til at besejre de 4 øvrige hold.  På anden pladsen 
kom Team Young guns og på 3. pladsen kom Team 
Baghjul. Så er der vist kun at sige TAK til alle de 
frivillige hjælpere og vores sponsorer. På gensyn 
næste år.

Tovtrækning var blandt de discipliner, 
der skulle gennemføres for at kunne 
kalde sig for Herskind Mester 2017.
FOTO: ULLA HANSEN
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Efterårets hold i 
Herskind Boldklub
Badminton – Børn 0.-2. kl. (Torsdage 16:00-17:15)
Badminton – Børn 3.-5. kl. (Torsdage 16:45-18:00)
Badminton – Motion (Søndage 10:00-12:00)
Badminton – Turnering (Mandage 19:00-22:00)
Badminton – Familie (leje af bane)

Fodbold - U10/U11 (Tirsdage + Torsdage 17:00-18:15)
Fodbold - U12-U13 (Mandage + Torsdage 17:00-18:30)
Fodbold - U7 (Onsdage 16:30-17:30)
Fodbold - U8/U9 (Onsdage 16:30-17:30)

Karate 7 år til og med 9. kl. (Tirsdage 19:00-20:00)

Forældre/barn gymnastik (Onsdage 16:15-16:55)
Børnegymnastik 4-7 år (Onsdage 17:00-18:00)
Springgymnastik 0.-2. kl. (Mandage 15:45-17:00)
Springgymnastik 3.-6. kl. (Mandage 17:00-18:30)
Gymnastik M/K (Torsdage 18:00-19:00)

Yoga (Mandage 19:00-20:30)
HB Fit (Onsdage 18:00-19:00)

Derudover har vi også Old Boys Fodbold (Onsdage 20:00-22:00) og HB Run-
ners, som kører hele året.

Læs mere og tilmeld dig via www.herskindboldklub.dk under Holdoversigt.

	  

2tal Galten Radio - TV
v/ Henrik Gade
Salg og service · www2talgalten.dk
Søndergade 10 · 8464 Galten · Tlf. 86 94 34 67
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DET SKER...
OKTOBER 
Mandag  den 23.  klokken 14.00:  Kirkehøjskole i Skovby, side 19
Søndag  den 29.  klokken 10.30:  Fejring af reformation i Skivholme Kirke, side 19

NOVEMBER
Lørdag  den 4.  klokken 10.00:  Kurt Kom Forbi Herskind Forsamlingshus, side 12
Søndag  den 5.  klokken 18.00:  Bankospil i Skivholme Forsamlingshus, side 10
Søndag  den 5.  klokken 19.00:  “Alle helgens gudstjeneste” i Sjelle Kirke, side 19
Torsdag  den 9.  klokken 19.30:  “Billeder, fortælling og sang” i sognegården, side 19
Lørdag  den 11.  klokken 18.00: Koncert i Skivholme Forsamlingshus, side 9
Tirsdag  den 14.  klokken 14.00: Kirkehøjskole i Galten, side 19
Tirsdag  den 21.  klokken 08.00: Valg til byråd, regionsråd og seniorråd, side 2-5
Lørdag  den 25.  klokken 10.00: Børneteater i Biohuset, side 5
Søndag  den 26.  klokken 13.30: Spejdernes julemarked, side 21

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

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

I sidste nummer af Herskindsigt spurgte vi læserne, hvordan de ser fremtiden for vores kalender 
her i bladet. Der var ikke tilslutning til at fortsætte den i dens daværende form. Derfor vil vi i 
løbet af de næste par numre forsøge os med forskellige løsninger, til vi finder den rigtige.

Meget mere discount!

Skovlundvej 5 • Skovby Købmand 
Morten  
Rasmussen

Åbent alle
 ugens dage     

 7-22

NY ÅBNINGSTID
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Med inklusion i højsædet
Hertha Levefællesskab er et selvgroet socialt initiativ med det mål at 
inkludere en gruppe med særlige behov for omsorg (udviklingshæm-
mede) med en gruppe såkaldt normale 

LEVEFÆLLESSKABET ligger i udkanten af 
landsbyen Herskind, 20 kilometer vest for Aarhus. 
Levefællesskabet bygger på to idealer: 1. at rea-
lisere inklusion mellem de nævnte to grupper i 
en åben dialog med det omgivende samfund. 2. 
at basere det socialpædagogiske arbejde på det 
antroposofiske menneskebillede og på inspiration 
fra den sociale nytænkning, der ligger i Rudolf 
Steiners antroposofi - hvor især individets frihed 
og potentiale i det kunstneriske, kulturelle udgør 
kilden til fornyelse også i det økonomiske og ret-
slige, sociale område. 

Efter 21 år bor der 137 personer i Levefæl-
lesskabet, hvoraf 26 er udviklingshæmmede, og 
der er opført bygninger for over 100 millioner 
kroner. Halvdelen af de bygningsmæssige værdier 
er fælleseje eller rettere ingens-eje, idet de ejes af 
Landsbyfonden. Resten er privatejede boliger. 

Organisatorisk er Hertha bygget op omkring 
dels en almennyttig fond, Landsbyfonden, der 
står med ejerskab til den fælles jord og de fælles 
bygninger, dels en selvejende institution, Hertha 
Bofællesskaber og Værksteder (godkendt socialø-
knomiske virksomhed), der står for det social-
pædagogiske arbejde med de udviklingshæmme-
de, og til sidst en kombineret grundejerforening/
beboerforening, som rummer alle, der har bopæl 
på stedet eller som arbejder på stedet.

Eksempelværdi
Projektet markerer sig ved social nytænkning både 
i forhold til at løse en social opgave OG i forhold 
til et traditionelt parcelhusliv.

 Det er et unikt eksempel på et samarbejde mel-
lem det offentlige (kommunen) det private (Her-
tha Bofællesskaber & Værksteder, Landsbyfonden 
og andre donerende fonde og gavegivere) og civil-
samfundet (øvrige beboere i Hertha og Herskind)

Hertha udgør en ny type af-institutionaliseret 
institution med hjemligt præg og med integrerede 
beskyttede værksteder, som giver meningsfyldt 
arbejde til gavn og glæde for hele lokalbefolknin-
gen. Projektet danner således et alternativ til den 
tiltagende tendens til stadig mere centraliserede og 
store institutioner.

Der bliver skabt nyt liv på landet kulturelt og so-
cialt; liv, som handler om at give omsorg og skabe 
en meningsfuld tilværelse både for en marginalis-
eret gruppe såvel som for øvrige borgere i lokal-
samfundet.

Det er samtidig et sted med en social og 
miljømæssig profil, hvor ny erfaring og viden op-
står og formidles – nu og igennem 21 år. 

Hertha står nu i sin afsluttende byggefase, og vil 
efter dette sidste løft fremstå som eksempel på et 
velfungerende landsbyprojekt, som principielt kan 
realiseres andre steder. Formidlingen af denne vi-
den og disse erfaringer vil fremover være en højt 
prioriteret opgave.

Værdiskabelsen i krydsfeltet
I krydsfeltet mellem institutionen, civilsamfundet 
og det offentlige udspringer i Hertha en lang række 
aktiviteter, som er til gensidig glæde og ’værdi’: 

Udsprunget af Levefællesskabets mange be-
boere er der oprettet en kulturforening, som ar-
rangerer koncerter, foredrag, udstillinger m.m. 

TEKST OG FOTOS AF OLE UGGERBY
ole.uggerby@hertha.dk
Telefon 3840 3401
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Private laver marionetteater, tilbagevendende 
kurser i biodynamisk havebrug, glutenfri bagning 
og fødevarekvalitet. Der arrangeres fortælleaf-
tener, studiekredse, arbejdsdage, fællesspisning og 
fugleture og fester. 

Frivillige hjælper med malkning og lugning i 
gartneriet. De går ind i arbejdet med skuespil, ar-
rangering af fester, laver rundvisninger af de mange 
interesserede grupper, som gerne vil besøge Her-
tha, fx pædagogstuderende, kommunale politikere 
og embedsmænd, pensionistforeninger, højskoler, 
handicapråd, skoler, børnehaver, arkitekter. 

Der er en aktiv forældregruppe, som 6 lør-
dage om året arrangerer lørdagscafé, hvor alle 
er velkomne til kaffe, kage og rundvisning.  I alt 
besøger omkring 7000 mennesker Hertha om året 
og får en fornemmelse af stedets egenart. 

37 fagprofessionelle arbejder i Hertha. Heraf 
bor de 12 i Levefællesskabet. Sammen med de eks-
terne medarbejdere kommer også hver dag 10-12 
(udviklingshæmmede) dagbrugere, som arbejder 

i de beskyttede værksteder: Mejeriet, landbruget, 
gartneriet, bageriet, køkkenet, vævestuen, mad-
ordningen, vaskeriet og dramaværkstedet. 

Ud fra værkstedsaktiviteterne opstår en lang 
række initiativer, ydelser og produkter: brød, 
mælk, kød, kager, grøntsager, varm mad (i mad-
ordningen) og skuespil. En del omsættes internt 
i levefællesskabet og en del sælges eksternt i den 
lokale Brugs, i 2 helsekostforretninger i Århus og 
Skanderborg og i en række institutioner. 

Hver onsdag øves skuespil (f.eks. Fyrtøjet, 
Tryllefløjten, Klodshans) ofte med offentlige fores-
tillinger. Gennem årene er det blevet til 70 opførel-
ser. Senest måtte mange gå forgæves, da ’Grease’ 
blev opført 4 gange for i alt 450 mennesker. 

Gennem et partnerskab mellem Hertha, Her-
skind Landsbyråd, skolen og forældrene er der 
siden 2012 lavet mad i skolens børnehave til ca. 
40-60 børn - organiseret som et beskyttet værk-
sted. Ordningen føres nu videre over i skolen og 
omfatter efterhånden mere end 100 børn. Et grønt 
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partnerskab mellem lodsejere, en arkitekt, Lands-
byrådet, Kommunen og med inddragelse af Natur-
fredningsforeningen, Ornitologisk Forening, Fri-
luftsrådet og Turistforeningen er der etableret et 
”Spor i Landskabet” fra Hertha ned over markerne 
til den smukke Lyngbygård ådal. Et andet projekt 
med fundering af 4 km. sti, så det bliver handicap– 
og kondiløbervenligt er i ’støbeske’, sammen med 
et formidlings- og undervisningsprojekt, hvor 
skoleklasser i samarbejde med Hertha’s gartner og 
landmand kan etablere skolehaver og komme på 
ekskursion i forbindelse med temaundervisning. 

Undervisningslokalet er under opførelse og børn 
fra Herskind skole har allerede anlagt de første bed 
til de egentlige skolehaver.

Et samvirke mellem Herthas ”almindelige” 
borgere og det beskyttede gartneri har ført til 
”Kunde/bondeordningen”, hvor 150 personer mod 
betaling af et månedligt beløb frit kan gå høste 
grøntsager til eget forbrug på gartnerholdes anvis-
ninger. 

Aktuelt 
Levefællesskabet er skabt af ildsjæle og pionerer, 
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og med årene er der opnået mange faglige og so-
ciale erfaringer i socialt bæredygtigt entreprenør-
skab - hvilket bl.a. kommer til udtryk i ventelister 
for mennesker, der gerne vil flytte ind.  

To gange årligt er der ’åben landsby’ – når der er 
Majmarked og Høstmarked: 

2. september holdt vi det traditionsrige høst-
marked, som inddrager hele Hertha og plejer at 
tiltrække 7-800 mennesker. 

Hertha’s bofællesskaber indgår i netværk - både 
nationale og internationale. Et nordisk kulturpro-
jekt, kaldet Nordisk Alkunst, har to gange været 
afholdt på Fuglsøcenteret ved Ebeltoft med 350 
deltagere fra de nordiske lande og med gæster 
også fra Skotland og Estland. En række workshops 
samler deltagerne ud fra deres individuelle inter-
esser og kompetencer. Stævnets højdepunkt er op-

førelse af en FÆLLES forestilling med bidrag fra 
alle deltagende lande. Dette år var det H. C. An-
dersens Snedronningen, der blev opført. 

5. september drog 9 af beboerne og 5 medarbej-
dere til Jekaterinburg i Rusland for at deltage i en 
verdenskonference for udviklingshæmmede. Der 
deltog over 700 personer til dette stævne. 

Der lever det ønske i Hertha at være med i en so-
cialfaglig erfaringsopsamling og erfaringsformid-
ling for på den måde at være med til at inspirere 
andre til at afprøve nye løsninger omkring inklu-
sion og fælles samfundsmæssige udfordringer. 
Her søger vi samarbejdspartnere både inden for 
social forskning, men også sociale initiativer med 
erfaringer, de vil dele ud af og som har lyst til at 
samarbejde på dette felt.
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Lipo´s Islændercenter 
Tilbyder: 
Rideundervisning på    
Islandske heste. 
Undervisning er for voksne og børn. 
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Langelinie 75, Herskind 
8464 Galten
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Borumvej er for farlig
En foreløbig opgørelse viser, at stort set alle finder Borumvej for farlig 
at cykle på, og at et cykelsti ville gøre dem mere trygge

IGENNEM MANGE ÅR har Borum Borger-
forening og Borum-Lyngby Fællesråd i samarbej-
de med andre interessenter - bl.a. Landsbyrådet 
Herskind-Skivholme - påpeget de problematiske 
tilstande på de dele af landevejen med navnene 
Borumvej (Aarhus Kommune) og Langelinie 
(Skanderborg Kommune), der endnu ikke er for-
synet med cykel- og gangsti.

Skanderborg Kommune har tidligere udført 
dobbeltrettede cykel- og gangstier Skjørring-Sjelle 
og Sjelle-Herskind. I Skanderborg Kommune res-
terer dermed kun en kortere strækning fra Her-
skind til kommunegrænsen. I Aarhus Kommune 
resterer strækningen fra Borum til Viborgvej. 
Denne delstrækning er beklageligvis samtidig den 
stærkest trafikerede og dermed alt andet lige den 
mest trafikfarlige.

For at belyse det oplevede behov gennemførtes i 
sommeren 2017 en web-baseret undersøgelse. Un-
dersøgelsen kunne af brugerne tilgås via hjemme-
siden www.borumvej.dk

Foruden demografiske data om køn, alder og 
bopæl spurgtes i formatet Polldaddy.com om nu-
værende brug af Borumvej til at cykle på, vurde-
ring af vejens sikkerhed/farlighed og potentiel 
brug af en kommende cykelsti langs Borumvej. 
Endelig blev der givet rum til at afgive en person-
lig kommentar i egen formulering, hvilket over 

halvdelen af brugerne benyttede sig af.
I nærværende foreløbige opgørelse, der er foreta-

get 16. august 2017, er indeholdt 298 besvarelser.

Resumé
Deltagerne fordeler sig med 43 procent i Borum, 
32 procent i Herskind-Sjelle-Skivholme, 9 procent 
i Tilst-Mundelstrup og 16 procent andre steder. 
Der er lidt flere kvinder end mænd, og den al-
dersmæssige tyngde ligger i den yngre ende, dog 
med en vis underrepræsentation af helt unge (un-
der 20 år).

Næsten alle - 99 procent - vurderer, at Borumvej 
er for farlig at cykle på. Næsten lige så mange - 95 
procent - giver udtryk for, at de ville cykle og gå 
mere på vejen, hvis det var forsvarligt. Motiverne 
herfor deler sig mellem pendling og motion/re-
kreation. Der er, som forholdene nu foreligger, en 
svag brug af vejen til at cykle og gå på, idet den 
største gruppe - 28 procent - svarer, at de aldrig 
bruger Borumvej uden bil.

Undersøgelsen understøtter dermed de lokale 
foreningers klare opfattelse: Borumvej kan i sin 
nuværende udformning kun bruges af bilister (og 
buspassagerer). Beboerne i Borum (og Herskind-
Skivholme-Sjelle) er reelt afskårede fra at benyt-
te andre transportmidler til og fra “Cykelbyen 
Aarhus”.

AF PETER POULSEN
Initiativtager
mail@borumvej.dk



VÆLGERMØDE
Hvem skal have din stemme til 
kommunalvalget i november?

Kom og stil spørgsmål til de lokale kandidater

ONSDAG 25. OKTOBER 
KL. 19.30 - 21.30

inviterer til 

i Kultursalen
Herskind Skole & Børnehus

   
   Hvilket emne er mest vigtigt for dig?

   Send os dine forslag allerede nu...
   - www.facebook.com/Herskindsigt

   - herskindsigt@gmail.com
   - ring på telefon 2231 0191Vi holder en kort pause 

halvvejs, hvor du kan 
købe kaffe/te, øl og vand


