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

Der er ofte flere sider af samme sag, 
og hvilken side man vælger at se en 
sag fra, hænger nøje sammen med 

den måde, man generelt anskuer livet på. 
Det er min teori, og den vil jeg her forsøge 
at gøre rede for.

I juni-udgaven af Herskindsigt op-
fordrede jeg i disse spalter dig, mig og os 
til at stå sammen om at få løst problemet 
med bilister, der kører over for rødt i sog-
nets eneste lyskryds. Med stærk holdånd 
skulle vi igen gøre det trygt for alle at pas-
sere Langelinie til fods, lød min stort an-
lagte vision.

Og en enkelt henvendelse har jeg da også 
fået fra en borger, som vil være med til at 

gøre noget. Ja, den er god nok - der stod en 
enkelt. Som i én. Uno.

Det bringer mig til min redegørelse.
Hvis jeg var pessimist af natur, så ville 

jeg harcelere over, hvor svært det er at få 
nogen til at melde sig, når der skal løses 
problemer. Især når man netop har hørt 
så mange medborgere udtale sig om, hvor 
stort dette helt konkrete problem er, og 
hvor meget det bekymrer dem.

Men heldigvis er jeg ikke pessimist.
For ikke så længe siden besluttede jeg 

mig nemlig for, at jeg ville være bedre til 
at se alt fra en positiv vinkel, hvis det på 
nogen måde kan lade sig gøre. Og det viser 
sig, at det kan det faktisk næsten altid.

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
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“I mine øjne findes der næppe noget så 
smukt som vores store tro på, at alle 

de andre nok skal træde til ...”

Alene i dette tilfælde kom jeg med ly-
nets hast på tre optimistiske vinkler. Som 
det første har jeg tænkt over, om der i vir-
keligheden slet intet problem er. Har jeg 
blæst en problematik op, som slet ikke 
eksisterer? For det er da positivt. Godt nok 
har jeg så spildt et par sider i bladet på 
emnet, men hellere det.

For det andet kan problemet være gået i 
sig selv sommeren over. Måske har jeg selv 
med mine linjer fra juni bidraget til, at den 
trafikale genopdragelse er total, og at alle 
trafikanter nu afventer det grønne signal 
med et smil. Det er da også positivt.

Den tredje og med afstand mest optimis-
tiske vinkel, hvis du spørger mig, handler 

om tillid. I mine øjne findes der næppe no-
get så smukt som vores store tro på, at alle 
de andre nok skal træde til og vise hand-
lekraft, hvis der opstår noget rigtig dumt 
og træls, som det vil være dejligt for os at 
være foruden. Det giver tryghed langt ind i 
sjælen, og det er altså positivt.

Noget helt andet - men som også gør mig 
glad - er, at det viser sig,  vores blad rent fak-
tisk bliver læst. Det vidste du selvfølgelig 
godt, men hvordan i alverden kunne vi 
dog vide det? Læs mere om vores første un-
dersøgelse på side 16.

Herskindsigt fylder 1 år som forening. 
Det fejrer vi med generalforsamling på 
skolen 19. november. Kom og vær positiv.

https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
https://herskindsigt.dk/
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Landsbyrådet genopstår
Det nye hold bag Landsbyrådet arbejder nu på at finde ud af,     
hvilke af borgernes idéer der skal gøres til virkelighed

AF SOFIE BOESEN 
OG TINA THYBO
landsbyrad@gmail.com

 
NYT LIV: Så er vi i gang. Møderækken for ef-
terårets arbejde er aftalt, og vores hoveder sum-
mer af nye idéer og emner, som vi ønsker at 
tage fat på.

Og hvad er så Landsbyrådet? Vi er et råd, som 
har til formål at varetage borgernes interesser 
og at være talerør til politikere og presse. Vores 
opgave er at udforme forslag til landsbypolitik 
(se seneste visionsrapport 2018 på www.her-
skindsigt.dk/visonsrapport-maj-2018), at sikre 
kontakten mellem foreninger og borgere og 
støtte lokale kræfter, der bidrager til trivsel og 
udvikling. 

Vi søger indflydelse og bruges som hørings-
part fra de offentlige myndigheder, og Landsby-

rådet bidrager til initiativer, der kommer lokal-
området til gavn.

Alle har mulighed for at tage kontakt til 
Landsbyrådet. Landsbyrådets arbejdsområder 
besluttes på årsmødet, som ligger i februar, og 
alle er velkomne.

Tidligere mærkesager:
• Cykelsti mellem Herskind og Skivholme
• Trafiksikkerhed
• Madordning i børnehaven Nordlyset 
• Motorvej syd om Lading sø – Nej tak
• Kæmpevindmøller i Hørslev – Nej tak
• Velkomst til nye borgere
• Integrationskaffe
• Landsbydagen

Kommende opgaver
Allerførst på programmet har været at skabe 
os et overblik over Landsbyrådets opgaver. Vi 
er blevet inspireret af mange af de fremragen-

Busgruppen til bevarelse af 112
På tværs af byer og kommuner arbejdes der for vores bus

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

RUTE 112: Busgruppen består af repræsen-
tanter fra alle de ni byer, bussen kører igennem, 
hvilket svarer til fire kommuner. Landsbyrådet 
i Herskind-Skivholme og Herskind Hede er 

repræsenteret i arbejdsgruppen.
De fire kommuner er Aarhus, Skanderborg, 

Favrskov og Silkeborg.
Gruppen har nedsat et koordineringsudvalg, 

som består af Anders Birch fra Sjelle Peter Poul-
sen fra Borum og Øyvind Finsrud fra Sorring

Der har været flere møder i såvel busgruppen 
samt koordineringsudvalget, dette for at finde 
fælles fodslag i spørgsmålet om, hvorfor bussen 

https://herskindsigt.dk/side2
https://herskindsigt.dk/busgruppen
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de input, vi har fået fra jer borgere i området, 
men vigtigst på vores dagsorden er at få rede-
fineret Landsbyrådets vedtægter, og finde ud 
af, hvordan vi finansierer nogle af de opgaver, 
Landsbyrådet varetager.

 Siden sidst er velkomstfolderen til nye 
borgere revideret, og vi er blevet klogere på, 
hvordan velkomstbrev og velkomstgaver til nye 
borgere administreres. Er DU heldig at få en ny 
nabo, så giv endelig lyd til landsbyrad@gmail.
com. Vi vil så gerne i dialog og samspil med nye 
naboer og mulige aktører i lokalsamfundet.

Mon de tager vores bus?
Der arbejdes ihærdigt på at argumentere for, 
hvorfor vi skal bevare busrute 112. 

Rent politisk sker der det, at borgmester 
Jørgen Gaarde og udvalgsformand Claus Leick 
i begyndelsen af september skal til møde i 
regionen vedrørende de besparelser, der vil 
ramme Skanderborg Kommune, hvis regionen 

holder fast. Det er ikke kun her i den nordlige 
del af kommunen, det vil give udfordringer.

Fra Landsbyrådet har Anna Margrethe Kris-
tensen kontakt til en fælles busgruppe, som 
arbejder med at presse både kommuner og 
regionen, så vi fortsat har en busrute gennem 
Herskind og de øvrige Langeliniebyer. Tina 
Thybo Sørensen har også sendt en skrivelse til 
transportministeren. Han har svaret, og det 
svar kan du læse her i Herskindsigt. 

Foreninger, Landsbyråd og Herskindsigt 
Landbyrådet og Herskindsigt planlægger på 
et tidspunkt i fællesskab at holde en hyggelig 
sammenkomst, hvor foreninger i området in-
viteres til dialog om samarbejde og sammen-
hængskraft i vores lille samfund. Her bliver 
omdrejningspunktet, hvad og hvordan vi kan 
støtte hinanden på en måde, hvor alle oplever 
en gevinst.

er vigtig for vores lokale samfund.
Der er blevet og bliver skrevet læserbreve, 

som argumenterer for bussens bevarelse.
Koordineringsudvalget har haft foretræde 

for byrådet i Skanderborg Kommune og har 
endvidere en dialog med borgmester Jørgen 
Gaarde og formanden for Miljø- og Planudval-
get, Claus Leick. 12. september havde udvalget  

foretræde for Udvalg for regional udvikling un-
der Region Midtjylland.

Ingen tør endnu gisne om, hvad der vil ske 
med 112. I værste fald nedlægges ruten helt og 
aldeles.

Der vil senere på året blive indkaldt til et 
borgermøde. Hvor og hvornår vil blive meddelt 
via diverse opslag.

“Ingen tør endnu gisne om, hvad der vil ske med 112. 
I værste fald nedlægges ruten helt og aldeles”

“Vi vil så gerne i dialog og samspil med nye 
naboer og mulige aktører i lokalsamfundet”

https://herskindsigt.dk/side2
https://herskindsigt.dk/busgruppen
https://herskindsigt.dk/busgruppen
https://herskindsigt.dk/side2
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Vindmølle(godt)nyt
Hos Aarhus Kommune ser man nu ikke længere idéen i at opstille 
kæmpemøller ved Hørslev, så nu skal planerne droppes

AF HANS GRAVSHOLT
hagra@gefiberpost.dk
Telefon 8695 4155

Fredag 7. september modtog jeg nyhedsbrev 
om vedvarende energi fra Aarhus Kommune. 
Det indeholdt godt nyt. Det drejede sig om en 
indstilling fra magistraten på deres møde man-
dag 10.september til behandling i byrådet.

Det for vores område vigtigste er, at der står: 
At der ikke udlægges arealer til store vind-
møller i kommuneplanen, og at nuværende ud-

lagte vindmølleområder fjernes i planen.
Mens jeg læste det på computeren, blev jeg 

kontaktet af TV2 Østjylland, der gerne ville have 
et interview med mig, hvilket jeg accepterede. 
Resultater er lagt på facebookgruppen “Nej tak 
til kæmpevindmøller i Hørslev og Solbjerg” og 
blev også bragt i Århus Stiftstidende lørdag 
8.september.

Forhåbentlig er det slut nu
Det er glædeligt, at der nu sandsynligvis kom-
mer en afslutning på sagen, men som nævnt 
skal byrådet tage stilling til indstillingen, inden 
det er en realitet. 
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http://mortenselservice.dk
https://www.facebook.com/hoerslevgruppen/
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MINISTEREN 

 
Dato 
J. nr.  
 
 
Frederiksholms Kanal 27 F 
1220 København K  
 
Telefon 41 71 27 00 

 

Tina Thybo Sørensen 
tinski@privat.dk  
 

22. August 2018 
2018-4101 

Kære Tina Thybo Sørensen 

Tak for din henvendelse angående nedlæggelse af busruter i Midtjylland, som 
jeg modtog d. 5. august 2018. 

Den kollektive bustrafik i Region Midtjylland er imidlertid - som i resten af 
Danmark - organiseret i det regionale trafikselskab, som finansieres af regionen 
og kommunerne. Som du også selv skriver, varetager trafikselskaberne på veg-
ne af kommunerne og regionerne udbuddet og planlægningen af den kollektive 
bustrafik. Planlægningen sker således på baggrund af kommunernes og regio-
nernes prioriteringer.  

Staten blander sig således ikke i de lokale prioriteringer.  

Jeg vil dog bemærke, at regionens omkostninger til bustrafik ikke kan ses som 
et udtryk for det faktiske niveau af kollektiv trafik til borgerne. Dette skyldes 
blandt andet, at bustrafikken også finansieres af kommunerne, og at den kol-
lektive trafik betjening også leveres af både privatbaner og letbaner.  

Det sagt, så mener jeg, at det er nogle meget relevante problemstillinger for 
borgere i små bysamfund, som du rejser i dit brev, og jeg vil bede mine medar-
bejdere om at tage dine overvejelser med i det fortløbende arbejde vedrørende 
den kollektive trafik i Danmark.   

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 

I august sendte Tina Thybo Sørensen et brev til trafikministeren 
om sine bekymringer for de konsekvenser, det kan få, hvis bus-
rute 112 i værste fald bliver lukket. Her kan du læse svaret fra 
ministeren, og på herskindsigt.dk kan du læse brevet fra Tina 
Thybo Sørensen i sin fulde længde.

https://herskindsigt.dk/uf/120000_129999/122100/ee0a9cf316e91a5e85fa9ad6347828d9.pdf
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Herskind Forsamlingshus

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

Hvad vil du bruge huset til?
Bestyrelsen tager med kyshånd imod forslag til nye tiltag,                
for det er meningen, at byens hus skal bruges

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

UDLEJNINGER: Forsamlingshuset har haft 
rigtig mange udlejninger i foråret og somme-
ren, men nu er der plads til flere udlejninger. 
Måske planlægger du en lille fest? Se  kalen-
deren på forsamlingshusets hjemmeside, www.
herskind-forsamlingshus.dk, om der er plads, 
når du påtænker at bruge huset.

Rigtig mange roser de fine faciliteter såvel 
inde som ude. Nye toiletter, dejlig gårdhave, vel-
udstyret køkken og så videre.

Ny opvaskemaskine måtte der til
Efter tyve år kunne den gamle opvaskemaskine 
ikke klare mere. En lørdag aften, hvor der var 
fest i forsamlingshuset, lukkede den selv ned. 
Nu trængte den til at komme på pension, 
selvom det var noget uheldigt for køkkenper-
sonalet. Formanden måtte tage opvasketjansen 
dagen derpå.

Nu håber vi blot, at den nye køkkenhjælp er 
lige så stabil som den gamle.

Varmepumpe i stedet for olie
Bestyrelsen arbejder på højtryk med at få priser 
hjem på en varmepumpe, som skal erstatte ol-
iefyret. Måske skal vi have en varmepumpefest 
for at fejre det nye og energirigtige tiltag. I vil 

høre nærmere, når detaljerne om en fest er på 
plads.

Seniorklubben går ind i sin 6. sæson
Klubben mødes fortsat hver anden onsdag i 
ulige uger, og vi begynder efteråret onsdag 26. 
september klokken 11.00. Der planlægges virk-
somhedsbesøg en gang om måneden, og øvrige 
mødegange er i forsamlingshuset klokken 11.00 
til 14.00, hvor vi sammen spiser frokost, som vi 
i fællesskab tilbereder. Pris med øl/vand er 50 
kroner pr. person.

Har du lyst til at lave håndarbejde?
En lille flok kvinder mødes hver anden onsdag 
klokken 19.00 til 21.00 (ulige uger) til hygge og 
håndarbejde og en tår kaffe.Har du lyst til at 
være med, så kontakt da Sysser Mau på telefon 
3053 3627.

Har du forslag til, hvad bestyrelsen skal lave 
af arrangementer i forsamlingshuset, er vi 
meget lydhøre. Huset er byens borgeres - det 
skal summe af liv - men hvordan?

Kommende arrangementer: 
Generalforsamling i februar 2019, og quindeaf-
ten i marts 2019.

• Skal vi have en mandeaften?
• Skal vi have en musikaften?
• Skal vi have en sangaften?
• Skal vi have et foredrag?
• Hvad med børnene?

http://herskind-forsamlingshus.dk
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På vej mod nyt overskud
Røde tal er vendt til sorte i Brugsen, og det ser ud til, at 2018                             
bliver andet år i træk med plus på bundlinjen

AF FORMAND MORTEN DAM
morten@mortenselservice.dk
Telefon 2371 6571

SIDEN SIDST: Årets generalforsamling blev 
holdt 24. april i Herskind Forsamlingshus. For-
manden fremlagde bestyrelsens årsberetning, 
hvor der blandet blev nævnt, at Brugsen i 2017 
kom ud med et overskud på 106.247 kroner før 
skat og efter skat 92.790 kroner mod et budget 
på 1.000 kroner. 

Det er vi rigtige glade for og stolte af, at vi 
har fået vendt de to seneste års underskud til et 
pænt overskud.

I 2018 har vi budgetteret med et overskud på 
66.000 kroner, og det ser på nuværende tids-
punkt ud til, at resultatet bliver endnu bedre.

Bestyrelsen sagde farvel til Ruth Bluhm, som 
efter 12 års arbejde i bestyrelsen ikke ønskede 
genvalg. Herskind Brugsforening siger mange 
tak til Ruth for hendes store arbejde og arrange-
ment. I stedet blev Morten Bang fra Blomster-
parken 19, Herskind, valgt ind i bestyrelsen. 

Nye mennesker, nye idéer. Vores arrange-
menter har vi taget op til overvejelse, og der 
er nedsat en arbejdsgruppe, som ser på mu-
lighederne. Det kan være, at nogle arrange-
menter vil blive lagt sammen, nogle vil måske 
blive udvidet med noget nyt, og nogle vil måske 
udgå. Noget nyt og spændende kommer der i 
hvert fald til at ske, så glæd jer bare.

Da det ser ud til, at vi igen i år kommer til at 
tjene nogle penge, kan det være, at vi endelig 
får råderum til at forny parkeringspladsen med 
ny belægning og et nyt facadeskilt.

Pakkerne fylder
Pakkeudlevering er et område i kraftig ud-
vikling. Det giver nogle udfordringer, som kan 
betyde, at vi er nødt til at lave lidt om på lageret.

Toilettet vil vi også rigtig gerne have reno-
veret, så det bliver mere tidssvarende og indby-
dende, men pengene skal være tjent, før de kan 
bruges.

Til sidst vil vi gerne takke jer medlemmer og 
kunder for at støtte og bruge Brugsen. Jo mere I 
gør dette, jo bedre rammer kan vi skabe for jer. 

	  

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

Pensleriet
Provstevænget 8
8464 Galten

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

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

https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
http://pensleriet.dk
http://okmaskinudlejning.dk
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Skivholme Forsamlingshus
“Liv i Forsamlingshuset” er flyttet til vinter, så arrangementet      
ikke ligger for tæt op ad høstfesten

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

ARRANGEMENTER SIDEN SIDST: Så lykke-
des det os at få den planlagte færdiggørelse af 
vores udendørs belægning gjort færdig. Dette 
nåede vi også lige at vise med fotos i sidste num-
mer af Herskindsigt. Og vi afsluttede projektet 
lørdag aften 9. juni med en ekstra grillaften, 
som var rigtig godt besøgt.

Over sommeren har vi haft yderligere to grill-
aftener, som har været mindre besøgt. Grillar-
rangementers deltagelse er følsom over for vejr 
og tidspunkt.

Nu begynder efterårets arrangementer
Vi lægger ud med høstfest lørdag 6. oktober 
klokken 18.00. Høstfesten arrangeres som et 
sammenskudsgilde, hvor deltagerne møder 
op med en ret, som indgår i en fælles buffet.

Vi håber på mange deltagere og forventer en 
rigtig hyggelig aften.

Søndag 4. november har vi det traditions-
rige og årlige ANDESPIL. Dørene åbnes klokken 
18.00, og spillet begynder klokken 18.30. Se des-
uden opslag på Skivholme Forsamlingshus’ fa-
cebookside samt på “byskiltene”.

Livet er flyttet
Vi har i en del år holdt ”Liv i Forsamlingshuset” i 
efteråret med spisning og musik. Det gør vi ikke 
dette efterår. MEN BARE ROLIG!

Det er blevet muligt for os at flytte ”Liv i For-
samlingshuset” til vintermåneden februar, så 
arrangementet ikke ligger for tæt på vores høst-
fest. Fredag 1. februar får vi således besøg af tri-
oen ”Her er en sang,” som vil spille op til fælles-
sang. Se desuden annoncen her i bladet. Og lur 
mig, om der ikke også bliver noget godt at spise 
denne aften. Kryds datoen af og læs nærmere i 
næste nummer af Herskindsigt og på Facebook.

På gensyn i Skivholme Forsamlingshus.

JB&R 
JYSK BOGHOLDERI 
& REGNSKAB 

 
• Bogføring  
• Regnskab 
• Årsrapport  
• Budget 
• Rådgivning  

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

 
 
 

Når du har brug for det… 
 

http://www.fribikeshop.dk
https://www.jbogr.dk
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Skivholme
Skivholme Forsamlingshus, Skivholmevej 87, 8464 Galten

Fredag 1. februar 2019 
Spisning kl. 18.00

Musik kl. 20.00

Her er en SanG
en aften med fællessang
Et tilbud om en fælles sangaften for alle, der 
kan lide at synge. Bandet er tre konserva-
torieuddannede musikere, som har fundet 
sammen gennem fælles kærlighed til danske sange. Med det for øje 
at skabe rammen om en hyggelig aften, hvor vi dyrker det unikke 
fællesskab og den smittende glæde, der opstår, når man synger 
sammen. Udover samværet, håber vi også, at en aften i selskab med 
Her er en Sang vil få sangglæden til at sprede sig, så vi ikke kun synger 
alene i badet, men oftere mødes omkring den danske sangskat. 
Vi medbringer alt udstyr og uddeler vores egen sangbog med et bredt 
repertoire af blandt andre Kim Larsen, Sebastian, Benny Andersen 
samt viser, sange og salmer fra Højskolesangbogen. Helt uden at være 
højtravende. Vi akkompagnerer sangene, synger dem sammen med 
jer og krydrer dem med historier og anekdoter.
entré: 255,- kr. inkl. spisning, 130,- kr. excl. spisning.
Tilmelding: tlf. 4020 5158 – sst@5stein.dk

Tlf. 2360 4241
fjeldsted-anlaeg.dk

  
  Bestyrelsen i Skivholme Forsamlingshus
  
  Formand: Søren Stein  tlf. 4020 5158
  Kasserer: Rikke Kækel  tlf. 4025 6014
  Niels Jørgensen   tlf. 4087 5534
  Jesper Eriksen  tlf. 5046 4514
  Henning Nielsen tlf. 2382 2501 
  Gert Johansen   tlf: 2043 9955
  Ole Knudsen   tlf. 2927 9391
  Udlejning(Ivy Stein) tlf. 6071 9219

http://fjeldsted-anlaeg.dk
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Høstmarked i Hertha
Masser af mennesker besøgte Hertha, da det                                       
økologiske landbrug blev vist frem

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

IGEN I ÅR, på den første lørdag i september, 
var der høstmarkedsweekend på alle økolo-
giske jordbrug i Danmark. I Hertha er det også 
blevet en tradition, hvor vi glæder os til at vise, 
hvad vi laver, og at give de besøgende en dejlig 
dag.

Vejret var med os, så der kom rigtig mange 
gæster - vel omkring 1.200 - med deres mange 
biler, som vi forsøgte at lede ned på vore mar-
ker, så de ikke fyldte på villavejene.

I år var der også masser af boder, der præsen-
terede og solgte deres produkter. Der var bør-
netelt, dukketeater, bueskydning, tæpper, 
puder og tasker fra vævestuen. Der var mælk, 

pandekager, sandwich, kager og meget mere.
Når så mange mennesker skal beværtes sådan 

en dag, kræver det mange hænder, så vi var vel 
omkring 100 mennesker, der gjorde denne dag 
mulig.

Høst med gamle metoder
Ole Kallehauge fra Sjelle kom igen med sin hes-
teklub, der trak ploven, høstede med selvbin-
der og gav ture i hestevognen ud over markerne 
eller i landsbyen; en fornøjelse, der glædede 
hele familien.

Dagen sluttede i det store telt med ”Jeppe 
på Bjerget”. En herlig forestilling, som Hertha 
Bofællesskab spillede med humor og glæde.

En god dag, hvor TV2 Østjylland også kom 
forbi. Det kom der et lille klip ud af, så Herskind 
igen kom på landkortet.

Som i gamle dage tog hestene sin del af det 
tunge arbejde, da Hertha holdt høstmarked.
FOTO: NIELS JØRGEN BERG
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Legepladsdag
Bare rolig, Allan og Frederik har 
klippet hækken, så mød trygt op 
til legepladsdag på Fuglevænget. 
Det er lørdag 29. september  
klokken 10 til 12, og som altid 
giver Herskind Borgerforening 
pølser og brød, når vi er færdige

 FOTO: FREDERIK EBERHARDT
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Kirkehøjskolen byder velkommen til alle
Der er masser af tilbud at gå efter i efteråret, fremgår det,               
når man dykker ned i programmet

AF EVA BACH 
ladingvej10@gmail.com  
Telefon 3052 7460

EFTERÅRSPROGRAM: Nu begynder ef-
teråret og dermed også rigtig meget ud over 
gudstjenesterne og kirkelige handlinger, som 
jo foregår hele året. Her skal specielt nævnes 
Kirkehøjskolen, som er blevet til i et samarbej-
de mellem kirkesognene i den tidligere Galten 
Kommune. 

Selve højskoletanken stammer jo fra Grundt-
vig, og den lever fint videre, for som Grundtvig 
skrev i en sang: “Menneskelivet er underligt” - ja, 
det er stadig både underligt og forunderligt. I 
andet vers af sangen skriver han: “Mennesket er 
hverken Fisk eller Fugl, kan dog baade svømme 
og sjunge”. Vi mennesker kan så meget; men vi 
har også behov for at standse op fra den travle 
hverdag, som vi med Dan Turell selvfølgelig 
holder af! Kirkehøjskolens nye folder ligger i 
alle kirker og sognegårde, og alt bliver omtalt 

i det nye Kirkeblad, så her kommer blot dato-
erne, sted og en kort omtale. Hver gang er der 
først en kort gudstjeneste i kirken, og alle - og 
der menes ALLE - er velkomne.

Torsdag 20. september klokken 19.00 i 
Skivholme Kirke og i sognegården. Marianne 
Hesselholt kalder sit foredrag: “En rejse i ord-
løshedens land”, og det handler om demenssyg-
dommen Alzheimers og om lys og glæde - trods 
alt.

Tirsdag 9. oktober klokken 14.00 i Storring. 
Hans Anker Jørgensen, som har seks salmer 
med i Salmebogen, blandt andet “Du, som gir 
os liv og gør os glade”, hvor han har skrevet 
både tekst og melodi, taler om “De nye salmer 
- og de gamle”. Selvfølgelig skal vi også synge!

Onsdag 7. november klokken 14.00 i Galten: 
“Over Revet Langt Ude”  kalder Karen Troldborg 
fra Odder sin digtsamling. Hendes mor døde af 
kræft, da hun var 19 år. Nu er der gået 17 år, og vi 
får koncert, foredrag og digtoplæsning.

Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd

Besøg værkstedet
Landsbyvænget 26
Hertha.

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

Guldsmed

http://alguld.dk
http://www.jutlander.dk
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Mandag 19. november klokken 14.00 i Skov-
by. “Ud af intet” ved billedkunstneren Peter 
Callesen. Det handler om hvidt papir og silhuet-
ter.

Til næste år er der igen fire spændende tilbud. 
Det står alt sammen i folderen.
Høstgudstjenesten bliver i år holdt søndag 23. 
september klokken 14.00 i Sjelle Kirke. Høsten 
i år blev som bekendt ikke rekordstor; men der 
er forhåbentlig alligevel grund til at sige TAK for 
mange ting. Det må vi ikke glemme, og vejr og 
vind er vi stadig ikke herrer over. Efter gudstjen-
esten er der kaffebord og hygge i sognegården. 
Medbring gerne nye eller gamle høstbilleder. 

Søndag 4. november klokken 10.30 i Skivhol-
me Kirke og 19.00 i Skjørring Kirke fejres Alle 
Helgen med at mindes dem, vi har mistet. 

Onsdag 24. oktober klokken 19.30: I Skivhol-
me Sognegård holder Iben Krogsdal sit fore-
drag: “Sangen om menneskelivet”, der handler 
om hendes arbejde med at nyfortolke nogle 
gammeltestamentlige salmer. 

Søndag 18. november klokken 19.30 i Sjelle 
Kirke kommer Iben Krogsdal igen sammen 
med sangeren Maria Kynne og pianisten Tho-
mas Reil. De kommer med en poetisk koncert-
fortælling om “Vi, som er søgende” . De præsen-
terer nye salmer og tekster af Iben Krogsdal.

Kirkens nytår begynder 1. søndag i advent 2. 
december. Det fejres med en festgudstjeneste i 
Sjelle Kirke klokken 10.30, hvor kirkekoret med-
virker. Koret øver tirsdag aften fra klokken 19. 
Der er plads til flere, og det er hyggeligt og godt 
at synge.

Skivholme Kirke, som den tager 
sig ud på en sommerdag
FOTO: JAKOB HOUG JAKOBSEN

Langelinie 75, Herskind 
8464 Galten

 Til alle lejligheder
 Tlf. 71994377ÅBNINGSTIDER:

Ons-fre: 10-17
Lør: 10-14

 Buketter

https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
http://decoplant.dk


16 September

 DET SKER...

 

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

 
 
September 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Torsdag 20. 19.00 Foredrag med Marianne Hesselholt Skivholme Kirke 

Søndag 23. 14.00 Høstgudstjeneste Sjelle Kirke 

Onsdag 26.  11.00 Seniorklubben begynder 5. sæson Godsbanen i Aarhus 

Lørdag 29. 10.00 Legepladsdag i Herskind Fuglevænget 40 

 
Oktober 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Lørdag 6. 18.00 Høstfest Skivholme 
Forsamlingshus 

Tirsdag 9.  14.00 Hans Anker Jørgensen:  
“De nye salmer - og de gamle” 

Storring Kirke 

Onsdag 24. 19.30 Iben Krogsdal:  
“Sangen om menneskelivet” 

Skivholme Sognegård 

Fredag 26. 18.30 HB Familiesvømning begynder Hinnerup-Badet 

 
November 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Søndag 4. 10.30 Alle Helgen gudstjeneste Skivholme Kirke 

Søndag 4. 18.00 Andespil Skivholme 
Forsamlingshus 

Søndag 4. 19.00 Alle Helgen gudstjeneste Skjørring Kirke 

Onsdag 7. 14.00 Karen Troldborg: Koncert, foredrag og 
digtoplæsning 

Galten Kirke 

Søndag 18. 19.30 Iben Krogsdal, Mia Kynne, Thomas Reil: 
“Vi, som er søgende” 

Sjelle Kirke 

Mandag 19. 14.00 Peter Callesen: “Ud af intet” Skovby Kirke 

Mandag 19. 19.30 Herskindsigt generalforsamling Herskindskolen 

Søndag 25. 13.30 Spejdernes Julemarked 2018 Herskind 
Forsamlingshus 
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Hvem læser bladet?
Hvad vil Herskindsigts læsere og brugere have, og hvem er de?        
Vi har taget hul på arbejdet med at finde svaret

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

BEHOVSUNDERSØGELSE 1: I forbindelse 
med HB’s sommerfest lavede jeg på vegne af 
bestyrelsen for Herskindsigt en mini-under-
søgelse af, hvorledes man som borger i ud-
givelsesområdet følger Herskindsigt på inter-
nettet og/eller læser den husstandsomdelte 
papirudgave, ligesom jeg undersøgte alders-
fordelingen inden for disse områder.

Følgende spørgsmål skulle besvares:
• Kender du Herskindsigt?
• Hvis ja, læser du Herskindsigt?
• Hvilket format benytter du? (Bladet i 

trykt version, online på herskindsigt.dk 
eller Herskindsigt på Facebook)

• Vil du også gerne fremover have leveret 
Herskindsigt i din postkasse? 

• Hvad er din alder?

94 besvarelser gav følgende resultat:
• 86 personer læser den trykte version
• 13 personer benytter hjemmesiden
• 35 personer følger Herskindsigt på Face-

book
• 81 personer ønsker stadig at få Herskind-

sigt i postkassen
• 13 personer ønsker det ikke

Aldersfordeling:
• 20-30 år:     5 personer
• 30-40 år:    11 personer
• 40-50 år:   33 personer
• 50-60 år:   12 personer
• 60-70 år:    12 personer
• 70-80 år+: 21 personer

Bladet bliver læst flittigt
Konklusionen må uden videnskabeligt belæg 
være, at rigtig mange læser den husstandsom-
delte version af Herskindsigt, samt at vi gene-
relt må konkludere, at det fordeler sig rimelig 
jævnt henover aldersgrupper.

Der er samtidig også fortsat et behov for de 
sociale medier til at formidle nyheder fra vores 
område.

I disse elektroniske tider er det jo dejligt, at 
så mange foretrækker den trykte version af Her-
skindsigt, og vi vil fortsat gøre, hvad der står i 
vores magt for at opfylde dette. Det skal i den 
forbindelse siges, at udgivelsen af Herskind-
sigt er baseret på frivillig arbejdskraft og ikke 
mindst også på, at du og I bakker os op med ind-
læg, uddeling og så videre.

Tak til jer, som tog del i denne undersøgelse!

Meget mere discount!

Skovlundvej 5 • Skovby Købmand 
Morten  
Rasmussen

Åbent alle
 ugens dage     

 7-22

NY ÅBNINGSTID

https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/
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Job opslag: 
 

 Kunne du tænke dig at arbejde med unge mennesker? 
 Kunne du tænke dig at gør en frivillig indsats? 
 Kunne du tænke dig at bruge dine kreative sider og evner? 
 Kan du lide bål? 

 
Så er spejder måske noget for dig. 
 
KFUM spejderne i Herskind søger akut efter en leder til vores junior enhed. 
Vi har brug for en person, som kan og vil overtage rollen som juniorleder, så enheden kan forsætte 
med at give gode oplevelser for børnene. 
 
Krav: 
Det er bestemt ikke noget krav, at du selv har været spejder, det vigtigste er, at du har lyst til at gøre 
lidt ekstra en gang om ugen.  
Vi sørger selvfølgelig for en blød opstart med sparring/hjælp fra andre leder. Du vil således være 
godt klædt på til at stå i spidsen for en flok dejlige unger, som glæder sig til at fortsætte det gode 
arbejde med spejderværdierne. 
 
Vi tilbyder: 
Spejderkurser i personlig udvikling og spejderfærdigheder, et godt fællesskab, masser af gode 
oplevelser, sparring med andre leder. Ekstra krydderi til dit CV. 
 
Lyder spændende men… Jeg har ikke tid/overskud: 
Min personlig erfaring, er at man faktisk får mere overskud af at gøre en frivillig indsats, og måske 
kunne tiden findes ved at lægge telefonen lidt væk eller se en film mindre. 
 
Junior spejderne er en enhed på ca. 10-12 spejder i alderen 10-12 år. 
 
Hvis ovenstående har fanget din interesse bare en lille smule, er du helt sikkert personen vi skal 
bruge. Tænker du, at leder ikke lige er dig, men du gerne vil hjælpe til engang imellem, så hører vi 
også meget gerne fra dig. 
Kontakt undertegnet enten på mail: lemming.j@gmail.com eller på telefon 31270611 til en 
uforpligtigende snak. 
 
 
Med venlig hilsen  
Jacob Lemming, Gruppeleder 
 

http://herskind-kfum.gruppesite.dk/
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Spor i Landskabet
AF HANS GRAVSHOLT
gefiberpost.dk  
Telefon 8695 4155

SPORET: Som nævnt i forrige nummer er 
der ønsker om udvidelse af sporet mod vest, 
men der er stadig ”intet nyt fra vestfronten”. 

Vi har god kontakt med kommunen, og de 
fik før tørkeperioden slået græs med mere på 
sporet ved slugten og over til Engvej 2. Tak for 
det, men det trænger nu snart igen til en om-
gang. 

Kommunen har også sagt, at de vil klippe 
hegnet langs med slugten. Det hænger meget 
ud over sporet, som man kan se på billederne. 
De vil også hugge det til flis, så vi slipper for at 
fjerne det. Det er vi meget glade for.

Der er god kontakt til kommu-
nen om vedligehold af sporet.
FOTOS: HANS GRAVSHOLT
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Sikke en fest vi har haft
Der var stor opbakning til HB’s årlige sommerfest, og trods ubudne 
gæster står en fantastisk weekend tilbage som overordnet indtryk

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

SOMMERFEST 2018: Lørdag aften var der 
gang i danseskoene til Rocketeers. De gav den 
gas, og det samme gjorde de lokale i Herskind 
og omegn. 84 til spisning plus alle de mange, 
som kom efter maden. I gjorde det godt, og som 
I da kan danse!

Sommerfesten er nu veloverstået. Vii har 
både haft nye ting, men også mere velkendte 
ting på programmet. Vi har haft både sol, blæst, 
skyer og let regn, men det er blevet taget med 
et smil.

9. klasse sørgede for en god start
Som noget nyt i år skød 9. klasse fra Herskind 
Skole & Børnehus sommerfesten i gang med ak-
tiviteter på boldbanen for hele skolen og slut-
tede det af med kage og saft. Alt imens det mere 
modne publikum var til matiné i teltet med 
vores tre skønne serveringsdamer.

Eftermiddagen bød på bamsefest for de 
mindste, springgymnastik for dem, som havde 
lyst, segway-kørsel, tombola, fodboldkamp, 
børnediskotek, quiz og ikke mindst vores loka-
le orkester, Hermus Allstars.

Lørdag begyndte med en masse morgen-

friske mennesker, der var klar til at løbe eller 
cykle inden fælles morgenmad. Herefter kunne 
dagen rigtigt gå i gang. Fodboldkampe, ny mo-
tionsræs-aktivitet, tombola, mal et portræt til et 
halmaleri, bagedyst og vores HERSKINDMESTER 
Femkamp. Et par kendte discipliner, men også 
nye som æggekast og golfboldstafet. Fem 
stærke hold stillede op, og sejren gik til fem 
friske drenge.

Søndag mødtes mange til fælles oprydning 
klokken 11.00, og igen i år slog vi oprydningsre-
korden, som nu er på to timer og 35 minutter. 
Længe leve de mange frivillige oprydningsbier.

Stor efterspørgsel på softice
Samlet set har det været en super weekend med 
masser af glade mennesker, som alle hyggede 
sig. Tak til alle jer, der kom forbi.

En smule malurt er der dog i bægeret, da der 
lørdag morgen var lukket softice ud over gul-
vet i teltet samt lavet andre uhensigtsmæssige 
gerninger. Snøft!  Men det tager ikke gejsten 
fra sommerfestudvalget. Vi hilser de fire softi-
ceelskere velkommen og håber, de kommer 
til årets evalueringsmøde. Her kan jo stilles 
forbedringsforslag - som gratis softice måske?

Sommerfestudvalget takker alle de mange 
frivillige hjælpere og sponsorer og siger på gen-
syn næste år i uge 33.

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

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

Galten Radio - TV ApS
Søndergade 10 · 8464 Galten

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

Galten Radio - TV ApS
Søndergade 10 · 8464 Galten

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

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

http://www.2talgalten.dk/
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Her er den yngre del af holdet, som i år satte 
rekord i oprydning efter sommerfesten.
FOTO: ULLA ØSTERGAARD HANSEN

https://kran-elektro.dk/
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Efterårssæsonen er i fuld gang
En hjælpende hånd til springholdene står højt på HB’s ønskeliste

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

SOMMEREN ER GÅET på hæld, og ef-
terårssæsonen er allerede godt i gang i Her-
skind Boldklub. 

Og så er vi i fuld gang med at stable noget 
svømning på benene. Det er et super spæn-
dende tiltag udviklet af Asbjørn Winther. Læs 
mere om dette i Asbjørns indlæg.

Gymnastik er en succes
Der er masser af gymnaster på gymnastikafde-
lingens forskellige hold. Tjek hjemmesiden for 
at se om der er ledige pladser (www.herskind-
boldklub.dk):

• Springgymnastik 0-2. klasse træner om 
mandagen. Her er fuldt booket, men der 
kan åbnes for flere, såfremt vi finder en 
instruktør mere. 

• Springgymnastik 3-6. klasse træner også 
om mandagen.

• Forældre/barn gymnastik om onsdagen.
• Børnegymnastik 4-7 år om onsdagen.
• HB Fit: Fuldt booket for denne sæson.
• Voksengymnastik M/K træner om torsda-

gen.

Vi har STOR succes i vores lille gymnastikafde-
ling med masser af gymnaster, så vi kunne godt 
bruge DIN hjælp!

Springinstruktør søges stadig!
Er du, eller kender du en M/K over 18 år, som er, 
VILD med springgymnastik?

Har du lyst til sammen med vores seje in-
struktør Kate og en flok hjælpeinstruktører at 

lære en flok skønne børn i Herskind en masse 
spring og glæden ved gymnastik og bevægelse?

Vi går op i, at børnene bliver varmet godt op 
inden spring, og at man ud over at have det 
sjovt også skal kunne stå stille, lytte samt kon-
centrere sig, når der springes.

Vi har to hold fordelt på alder, som springer 
om mandagen fra kl. 15.45 til 19.00 med opstart 
10. september 2018.

Har ovenstående din interesse, så hold dig 
ikke tilbage og kontakt vores gymnastikfor-
mand Ulla på 2825 1791.

Håndbold og løb
Herskind Boldklub er startet op igen med 
håndboldtræning for børn fra 4 år til og med 
1. klasse. Her handler om at have det sjovt med 
bolde gennem forskellige lege og øvelser, samt 
lære selve spillet at kende.

Der er træning om tirsdagen fra 15:30 til 16:30. 
Tjek hjemmesiden (www.herskindboldklub.dk) 
for at se, om der er ledige pladser.

Løbeklubben HB Runners mødes mandage 
klokken 19:15 og lørdage klokken 9:30 ved Brug-
sen i Herskind. Det koster 100 kroner for en sæ-
son, og der er tilmelding via hjemmesiden.

Floorball, fodbold og badminton
Vi fortsætter succesen med vores motions-floor-
ball. Med fokus på et højt tempo, sjov og sam-
menhold er HB Floorball en actionpacked hold-
sport for alle (m/k) fra 15 år og opefter, og der er 
garanti for masser af sved på panden.

Der trænes om tirsdagen og af og til også om 
søndagen.

Børneholdene i fodboldafdelingen er også 
godt i gang, og det samme gør sig gældende for 
badmintonafdelingen.  Du kan læse mere om 
de forskellige hold og tilmelde dig via klubbens 
hjemmeside www.herskindboldklub.dk.

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

https://www.facebook.com/Herskindsigt
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         Bestyrelsen:
         Formand: Peter Libergren
         Næstformand: Liv Stahl Madsen
         Kasserer: Jesper Green Jakobsen
         Sekretær: Birgitte H. Nielsen
         Best.medl.: Mogens Enevoldsen

Kom i svømmehallen med HB
Herskind Boldklub har lavet en aftale med Hinnerup-Badet om at 
leje deres faciliteter hver fredag hen over vinteren

AF ASBJØRN WINTHER
asbjorn@thewinthers.com
Telefon 6060 9364

FAMILIESVØMNING er et hold for hele fami-
lien, uanset om man er supersvømmer, mere til 
den varme sauna, spring fra vipper eller bare 
kan lide at soppe lidt rundt i det lave bassin.

Hinnerup-Badet er en stor svømmehal med 
alle tænkelige faciliteter, og derfor er der også 
plads til alle. Der vil være to eller tre svømme-
baner, som er spærret af og dedikeret til dem, 
som vil svømme.

For børn og barnlige sjæle er der fri leg i den 
del af svømmebadet, som ikke er spærret af, og 
man kan benytte alt det vandlegetøj, som Hin-
nerup-Badet råder over. Der er også udsprings-
vipper og rutsjebane til de mere vovede.

Til de helt små og deres forældre er der et 
lavtvandsbassin med varmt vand, hvor man 
kan hygge sig og blive fortrolig med det at være 
i vandet.

Slut ugen i med en tur i saunaen
Har man haft en hård uge på arbejde eller i sko-
len, så kan man få løsnet de ømme muskler i 
dampbadet .Vil man hellere ordne verdenssitu-
ationen over en svedetur, så er der mulighed for 
at sætte sig i sauna og bliver varmet godt og 

grundigt igennem. Se mere om Hinnerup-
badet på www.hinnerupbadet.dk.

Vi har Hinnerup-Badet helt for os selv hver 
fredag fra klokken 18:30 og en time frem.

Sæsonen begynder 26. oktober, og der vil være 
25 fredage med svømning henover vinteren.

Prisen for en husstand er 1.500 kroner for 
en hel sæson (Husstandsabonnement gælder 
alle, som har folkeregisteradresse på den givne 
adresse). Et personligt abonnement koster 625 
kroner for en hel sæson.

Det er muligt at tage en gæst med i svømme-
hallen. Vedkommende skal bare købe en gæste-
billet til 30 kroner og følges med en, som har 
betalt abonnement.

Gratis bus fra skolen og retur
For at alle har mulighed for at komme med, 
er der arrangeret buskørsel fra Herskindsko-
len til Hinnerup-Badet og retur, men man er 
selvfølgelig også velkommen til selv at køre.
Det vil ikke koste noget at tage bussen, og man 
møder bare op på Herskindskolen i god tid in-
den afgang. Bussen kører fra Herskindskolen 
klokken 17:50 og er tilbage klokken 20:10.

Tilmelding til HB Familiesvømning sker på 
www.herskindboldklub.dk/svoemning. Har du 
spørgsmål til ovenstående, så kontakt Asbjørn 
Winther på asbjorn@thewinthers.com eller på 
telefonnummer 6060 9364.

http://herskindboldklub.dk
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Vil du være livredder?
Til oktober begynder HB Familiesvømning, og derfor haster det 
med at finde nogle frivillige til at passe på svømmerne

AF ASBJØRN WINTHER
asbjorn@thewinthers.com
Telefon 6060 9364

SVØMNING: Vi har brug for jer, som enten er 
- eller har været - livreddere, eller som kunne 
tænke sig at blive livredder og hjælpe med at 
passe på HB’s familiesvømmere om fredagen 
vinteren over.

Herskind Boldklub betaler for uddannelsen, 
og du vil blive en del af et team af livreddere, 
som på skift har tjansen for HB.

Du skal minimum fylde 17 år i 2018 for at 

kunne blive livredder, og du kan se mere om, 
hvad det kræver for at blive godkendt livred-
der på Dansk Svømmeunions hjemmeside - 
søg på ”Bassinlivredderprøven”.

Der bliver arrangeret fælles træning under 
kyndig vejledning af livredderne i Hinnerup 
Svømmehal i alle livredningens discipliner, in-
den man skal til prøven, så der er ikke krav om, 
at man skal kunne de forskellige øvelser for at 
melde sig til at blive livredder.

Er du interesseret i at høre mere, så er du 
meget velkommen til at kontakte Asbjørn Win-
ther på asbjorn@thewinthers.com eller på te-
lefon 6060 9364 hurtigst muligt.

  
 

 

 

 
 

Murermester Ove Kristensen ApS 
Terpvej 10 C, Skivholme 

8464 Galten. Tlf. 4035 9292 
  

  

 

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

Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 

 

 

 

http://www.lipo-s.dk
http://mastaal.dk/cms/
http://www.torbensvendsen.dk
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Godt nyt for bofællesskabet
En kreds af mennesker, der vil og kan, har samlet sig om at etablere 
den nødvendige egenkapital 

AF OLE WADSHOLT
maries.have@gmail.com
Telefon 2143 8116

BOFÆLLESSKAB: Der er fundet en bank, 
som mod førsteprioritet og fuld kaution vil yde 
restbeløbet som lån til købet af Herskind Søn-
dergård. Og den krævede kaution blev sikret 
næsten fra dag til dag. Købet af ejendommen er 
en realitet. 

Aftalerne er stort set på plads for overtagelse 
den 15. november 2018. Endnu mangler kun   
nogle detaljer og de endelige underskrifter.

Efterspørgslen er stor
Det er en stor tilfredsstillelse, at vi nu kan gå i 
gang med at søge lokalplan for projektet, der 
foreløbig vil omfatte fire boliger på 93 m2 og 
fire boliger på 62 m2 i første etape. De er allere-
de reserveret på forhånd, og yderligere fem er 
på venteliste. 

Det endelige mål er 18 boliger. Vi regner med, 
at de første kan være klar til indflytning i sen-

sommeren 2020. Etapestørrelsen kan eventuelt 
forøges efter behov, hvis finansieringen opnås.

I årene, der kommer, håber vi at kunne skaffe 
midler til at indrette et kultur- og sundhedshus, 
”MarieHuset,” i en del af gårdens eksisterende 
længer. I det hele taget ligger sundhed, bære-
dygtighed, kultur og fællesskab os stærkt på 
sinde.

Alle kan støtte foreningen
For at fortælle interesserede nærmere om Ma-
ries Have, om det konkrete projekt og om frem-
tidsvisionerne holdt vi et orienteringsmøde i 
Herskind Forsamlingshus søndag 16. septem-
ber 2018. 

Mødet bød blandt andet på en fremvisning 
på Herskind Søndergård, Præstbrovej 14, hvor 
Inge Lorenzen fortalte lidt historisk om ejen-
dommen. 

De, der måtte have lyst til at blive medlem af 
Maries Have Støtteforening, kan blot indbetale 
et beløb på 150 kroner for én person eller 300 
kroner for en husstand til reg.nr. 8401 – konto 
nr. 1084443. Husk at anføre indbetalers navn.

  
    Følg                                    på infoskærmene i Brugsen
                   
       Så ved du altid, 
           hvad der sker...

https://www.facebook.com/Herskindsigt
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Send børnene til spejder
Det er vigtigt at komme ud og opleve naturen, og som spejder 
bliver det opfyldt på en god måde

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

FLØDESKUMMET PÅ LAGKAGEN: Det er, 
hvad naturoplevelser er for børn i en travl hver-
dag, og det er faktisk slet ikke så svært at opfyl-
de - de skal bare være spejdere!

Budskabet er hentet fra Friluftsrådet, som 
har stor fokus på børns manglende oplevelser 
i naturen. Vi, som ser børnene til spejder, er slet 

ikke i tvivl, da vi tydeligt kan se, hvordan børn 
vokser, når de kommer ud i naturen. Her er 
nemlig plads til “learning by doing”, og ja, na-
turen er ikke uden risiko, men børn vokser, når 
de klarer noget angstprovokerende som for ek-
sempel bare at klatre op i et træ. 

For dig, som tænker: “Jo, men vi har ikke tid,” 
så kan det faktisk ikke blive nemmere. Send 
dem til spejder, så klarer vi resten.

Nyt fra gruppen
Spejderne havde fælles opstart torsdag 23. au-
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gust på spejdergrunden Trekanten. Vi begyndte 
med flaghejsning og derefter festlig oprykning 
mellem de forskellige enheder. Bagefter var der 
bålhygge, hvilket vi jo har savnet hele somme-
ren, for spejderne, mens forældrene holdt gene-
ralforsamling. 

Der var pænt fremmøde af forældre, og føl-
gende blev valgt til grupperådet: Trine Juul blev 
genvalgt, og som nyt medlem indtrådte Kris-
tine Sørensen. 

Vores formand gennem flere år, Susanne 
Østergaard, har valgt at stoppe, og spejderne 

vil gerne have lov at sige et stort TAK for hendes 
store indsats.

Da vores juniorleder Joanne Jensen har valgt 
at holde orlov fra ugemøderne, søger vi med 
lys og lygte efter en ny - se annonce her i bladet. 
Derudover har vi sagt farvel til bæverassistent 
Helle Hansen. 

Gruppen vil meget gerne sige mange tusinde 
tak for den kæmpe indsats, Joanne og Helle har 
ydet gennem årene.

Du kan forresten finde os på Facebook under 
“Spejderne i Herskind.”

“... børn vokser, når de klarer noget 
angstprovokerende som for eksempel 

bare at klatre op i et træ”

På billedet til venstre ses patrulje på hike ved årets sommerlejr i Sejs. 
På dette billede er det patrulje B, som er klar til hike på samme lejr.
FOTOS: JACOB LEMMING

JULEMARKED 2018

Spejdernes julemarked bliver 
holdt i Herskind Forsamlingshus 
søndag 25. november 
klokken 13.30-16.00.
Vi håber, at rigtig mange vil 
bakke op om julemarkedet  ved 
at møde op og med at give en 
lille ting til tombolaen.
Der bliver solgt friskskovede 
juletræer og pyntegrønt på 
dagen og efterfølgende hos 
Kirsten og Hans Christian, 
Præstbrovej 8.
Overskuddet fra julemarkedet 
går ubeskåret til spejder-
arbejdet i Herskindgruppen.



28 September

Bæverne
AF KAREN MUNCH SIMONSEN
karenmunchsimonsen@gmail.com
Telefon 4115 2334

UDELIV: Så er vi i gang igen efter en god som-
mer. I bæverflokken er vi mest udenfor.

Vi laver huler, og vi har også lavet et bo til 
insekterne, for de skal jo også have det godt. Vi 
snuser også lidt til at binde knob, så man kan 
lave sin egen gynge. 

Et bål er uundværligt, det er bare råhygge at 
sidde der og måske snitte en pind og bage et 
snobrød en gang imellem. Ja, og meget andet 
laver vi, men mest af alt prøver vi at komme 
ned i gear og mærke stilheden.

Man er meget velkommen til at besøge os 
for at se, om det kunne være noget.

Vi holder til på Trekanten bag ved Herskind 
Skole & Børnehus, og vi mødes hver onsdag fra 
klokken 16.30 til 18.00.

Ugemøder i spejderhytten:

Bæverne for børn i 0.-1. klasse: 
Onsdage klokken 16.30-18.00

Ulvene for børn i 2. – 3. klasse: 
Tirsdage klokken 17.30-19.00

Juniorspejderne for 4. og 5. klasse: 
Tirsdage klokken 19.00- 20.30

Tropspejderne for 6. og 8. klasse: 
Torsdage klokken 19.00-21.00

Seniorspejderne for 9. klasse til 17 år:  
Torsdage klokken 19.00-21.00

Spejderne fra Herskind indtog blandt andet 
Himmelbjerget på årets sommerlejr i uge 32. 
Her er det både junior-, trop- og seniorspej-
dere, der hygger sig på bjerget i det gode vejr.    
                                          FOTO: JACOB LEMMING
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Tre friske ulve (Villum, Mads og Lucas) bestiger Sindbjerg i Sejs. 
                                                            FOTO: HENRIETTE GRAVGAARD

Ulvene
AF HENRIETTE GRAVGAARD
henriette@balmangravgaard.dk 
Telefon 3012 4994

KNIVBEVIS OG JULEMARKED: Så er ul-
vene i gang igen efter en dejlig sommerferie 
og sommerlejr. I år havde vi kun én ulv, der 
rykkede op til juniorspejderne ved vores 

fælles oprykning 23. august. 
Vi har modtaget en håndfuld friske bævere, 

der rykkede op til os, og de er SÅ klar til at 
blive ulve! Efteråret vil byde på knivbevis og 
andre mærker til skjorten. De nye ulve skal 
have deres ulvenavn ved et fuldmånemøde. 
Senere på efteråret laver vi juledekoratio-
ner til områdets pensionister og forbereder 
ting og sager til spejdernes julemarked, der 
holdes søndag 25. november. 
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Kære dagbog
Selv en beredt spejder kan komme ud for noget uforudset,     
fremgår det af denne beretning fra en lang dag til fods

AF MAJA VAARMARK
Patrulje 1
Spejderne i Herskind

8. AUGUST 2018: I dag var en meget hård 
dag. Vi har både været mega glade og på top-
pen, men vi har også været mega sure og triste. 

Det begyndte med, at vores spejderleder for-
talte os noget om, hvordan dagen skulle foregå. 

Vi tænkte, at det skulle nok blive nemt og 
sjovt, men vi tænkte vist ikke helt over kon-
sekvenserne af, hvad vi troede skulle være en 
10 kilometers tur. Vi skulle tage et tog klokken 
12.57 fra Svejbæk station til Ry station. Vi gik 
klokken 12.15, og det var alt for sent, for vi gik 
kapgang med fuld oppakning ned til stationen, 
og vi nåede det kun lige med to minutters mel-
lemrum. På et tids-punkt troede vi ikke, at vi 
ville nå det, men det gjorde vi trods lidt negativ 
attitude. 

Da vi kom frem til togstationen, var vi ikke 
helt sikre på, hvilket spor vi skulle med fra, men 
en sød og venlig ældre dame hjalp os. Togturen 
var ikke lang på trods af lidt forsinkelser. 

Da vi kom til togstationen, begyndte vi at 
kigge efter posten, da en af os meget hurtigt så 
en Rasmus Klump, og vi fandt posten. 

Opgaven var lidt forvirrende i starten, men 
vi fik den hurtigt løst. Efter det gik vi ned for at 
handle, og det tog ikke spor lang tid. 

Vi købte morgenmad og aftensmad og nog-
le teboller, som vi spiste lige, efter vi gik ud af 
Kvickly. Da vi var klar til at gå, begyndte vi at gå 
og samle skrald. Da vi kom til det sted, hvor vi 
skulle gå ind, så vi, at vejen hed Munkedalsvej, 
så under hele turen af Munkedalsvej lavede vi 

en masse munke-jokes. På turen mødte vi flere 
cyklister og fodgængere som os. Vi gik et ordent-
ligt stykke tid, før vi tog en god pause, og så gik 
vi videre. Vi besluttede os for at gå til Himmel-
bjerget, før vi tog en lang pause, hvor vi også fik 
en is. Efter den lange pause gik vi videre, og det 
gik også meget godt, indtil  det begyndte at reg-
ne. Vi havde ikke regnet med det, så vi var ikke 
beredt på det.  Vi fik regnslag på vores tasker, og 
da regnen ikke var så slem mere, besluttede vi 
os for at gå videre. Det begyndte at gå mere ned 
af bakke med vores humør, og det gjorde mere 
ondt i vores kroppe. 

Hvor langt er der egentlig?
Da vi kom helt hen til FDF’s spejdercenter 
Sletten, kunne vi ikke mere, så vi ringede til 
vores spejderleder. Han sagde, at han havde 
fået at vide, at turen var 13 kilometer. Men da 
vi tjekkede, så vi, at den var 18 kilometer, plus 
vi havde fuld oppakning med. Jeg tror, at vores 
spejderleder godt kunne høre på os, at det her 
var ikke sjovt mere, og vi var meget sultne, for 
klokken den var halv ni, og vi havde ikke fået af-
tensmad endnu. 

Vores spejderleder kom og hentede vores 
ting, og så kunne vi selv gå de sidste kilometer. 
Så det gjorde vi, mens vi haltede og var sure, 
triste og meget sultne. 

Da vi så hytten, var vi meget glade, og da vi 
kom ind, lå der müslibarer og bananer til os. 
Vi spiste det, og bagefter begyndte vi at lave af-
tensmad. Hele aftenen gik med, at vi var meget 
trætte, og  vi endelig gerne ville sove, men var 
ikke rigtigt trætte. 

Da klokken var 00.00, var vi alle gået i seng, og 
lidt efter sov vi.
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Kommunen indefra ...
Vores lokale medlem af byrådet skriver om sine oplevelser som 
politiker og om de beslutninger, som hun er med til at træffe

AF TRINE FRENGLER
trine@holtenfrengler.dk
Telefon 2762 8694

SIDDER HER en tidlig fredag morgen. Fug-
lene pipper, og solen skinner.

Hovedet er fyldt op. I går havde vi et ti ti-
mers langt budgetseminar. Tal, tal og tal, og 
desværre lidt dystre udsigter til et budget, der 
ikke er i balance for 2019 og de tre overslagsår 
2020, 2021, 2022.

Vi blev præsenteret for et såkaldt handle-
katalog, som indeholder administrationens 
bud på, hvor der kan effektiviseres, omfordeles 
og spares.

Vi bliver flere ældre
Hvorfor skal vi nu spare igen? Der er ikke helt 
enkle svar; noget er udefra kommende vilkår, 
som den meget omtalte udligningsreform, 
hvor rige kommuner skal betale til fattige 
kommuner. Her bliver Skanderborg Kom-
mune hårdt ramt.

Desuden har vi en eksplosiv tilvækst af 0-6 
årige, og vi har mange 65 plus-borgere. Det be-
tyder, at vi skal bruge mange penge på pasning 
(og på at lave pladser nok) for de 0-6 årige. At 
vi har mange borgere over 65 og i fremtiden 
mange over 85 betyder stigende udgifter til 
pleje og sundhed. Samtidig har vi stigende 
udgifter til borgere med fysisk og eller psykisk 
varig funktionsnedsættelse.

Jeg er dog fortrøstningsfuld og tror, at vi får 
enderne til at nå sammen, og forhåbentlig vil 
byrådet stå sammen om kommunens budget.

Vi har netop modtaget alle de fine rapporter, 

som centerlandsbyer og landsbyer har sendt 
ind. Ja, den fra Herskind havde vi jo modtaget 
i en flot papirudgave. Tak for det. Det bliver et 
spændende arbejde at få læst det hele og finde 
ud af, hvad der kan sættes gang i. 

Jeg tænker, at det er en gevinst for vores 
område, at så mange af vores medborgere 
har været aktive i processen. At så mange in-
teresserer sig for, hvordan vores område skal 
udvikle sig i fremtiden. At så mange gerne vil 
involvere sig, hvis der tages direkte kontakt.

Så mange nye, så mange aktive
Det var også min oplevelse til Herskind Bold-
klubs sommerfest, som netop har været holdt. 
Sikke en flot deltagelse og sikke mange børn 
og voksne, der deltog. Sikke mange, som en 
halvgammel kone ikke kendte. Det tager jeg 
som udtryk for, at mange af vores nye borgere 
er begyndt at deltage i det lokale liv. Borgere, 
som jeg endnu ikke kender, da jeg selv kun har 
store børn. Hvor er jeg stolt af at bo i Herskind, 
hvor mange ønsker at deltage i fællesskabet, 
hvis vi inviterer.

På busområdet er der ikke så meget nyt. Jeg 
håber, at den lokale busgruppe arbejder på 
højtryk. Rent politisk forsøger jeg at ytre min 
mening, hvor jeg kan komme til det. Jeg trøster 
mig lidt ved borgmesterens ord ved byrådets 
spørgetid til mødet i maj: At vi ikke lades i stik-
ken. Den næste måneds tid eller to bliver af-
gørende.

I juni havde vi en rigtig fin rundvisning på 
Fælleden for borgere her fra nord. Hvis andre 
skulle have lyst, og vi kan samle otte-ti perso-
ner, arrangerer jeg gerne endnu en rundvis-
ning. Bare ring til mig, så ser vi på det.



HB FAMILIESVØMNING 
Hygge og leg i svømmehallen for hele familien 

NYT…..NYT…..NYT…..NYT…..NYT…..NYT…..NYT 

NYT…..NYT…..NYT…..NYT…..NYT…..NYT…..NYT 

GRATIS buskørsel til og fra svømmehallen. 

Afgang fra Herskindskolen  

DER ER PLADS TIL ALLE UANSET OM MAN ER TIL…... 

...Koldt eller varmt vand  ...Lavt eller dybt vand 

...Motion eller leg  ...Adrenalin eller afslapning 

...Tropisk hede eller kolde gys ...Udspring eller rutsjetur 

KOM MED HERSKIND BOLDKLUB TIL HINNERUP-BADET!! 

 

 Kom i svømmehallen 25 fredage hen over vinteren. 

 Vi har adgang til alle Hinnerup-badets faciliteter og vi har det for os selv. 

 Svømmebaner til dem, som vil svømme uforstyrret. 

 Hygge og leg med rutsjebane, vipper og vandlegetøj 

 Wellness - Varmtvandsbassin, dampbad og sauna 

Mere info og tilmelding 

www.herskindboldklub.dk/svoemning 

http://www.herskindboldklub.dk/svoemning

