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Leder

Er der overhovedet behov for et landsby-
råd her i den nordlige del af Skanderborg 
Kommune? Landsbyrådets fremtid er nem-

lig umiddelbar ret usikker. Rådet  består af tre 
medlemmer, og to af dem modtager ikke genvalg 
på den kommende generalforsamling 27. februar 
2018. Et årsmøde, som i øvrigt  ikke har været det 
store tilløbsstykke de senere år. Sidste år måtte vi 
således ændre vedtægterne og nedjustere besty-
relsen fra fem til tre medlemmer på grund af for få 
opstillede kandidater. 

På denne baggrund får jeg lyst til at spørge, 
om det begrænsede fremmøde ved årsmødet 
mon udgør en demokratisk udfordring, eftersom 
Landsbyrådet jo påtager sig ansvaret som sognets 
stemme i dialogen med Skanderborg Kommune 
og andre samarbejdspartnere? 

Dette må ikke betragtes som et surt opstød, 
men snarere en pragmatisk tilgang, der stiller 
spørgsmålet: Er det tid til at gentænke? 

Tirsdag 9. januar inviterer Skanderborg Kom-
munes nye byråd til inspirationsmøde som optakt 
til et samarbejde om de langsigtede udviklings-
muligheder i kommunens centerbyer og i lands-
byerne. 

Måske kan invitationen, som du kan se på bag-
siden af dette blad, give os anledning til at få skabt 
en fælles vision for vores lokalområde. Vi sender 
en delegation til mødet, men DU er også velkom-
men. Skriv på herskindsigt@gmail.com, hvis du 
vil med. Det bliver garanteret både interessant og 
hyggeligt.

Det seneste år har redaktionen haft fokus på at or-

af jesper rabes laursen
herskindsigt@gmail@com
Telefon 6075 9246
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“Vi er ret stolte af det nye layout og glæder os 
over den positive feedback og interaktion på 

både hjemmesiden og facebooksiden”
     Jesper Rabes Laursen
    
   

ganisere arbejdet med Herskindsigt på en måde, 
hvor flere hænder har fat i opgaverne op til udgi-
velsen. Vi er ret stolte af det nye layout og glæder os 
over den positive feedback og interaktion på både 
hjemmesiden og facebooksiden. Med infoskær-
men i Brugsen, som snart bliver opgraderet med 
nye og flere muligheder, udkommer Herskind-
sigt således på fire forskellige platforme, hvilket 
selvfølgelig betyder flere opgaver. Derfor glæder 
det os, at flere borgere har tilbudt deres hjælp med 
praktiske opgaver, og vi byder alle, der har lyst til 
at bidrage, meget velkomne.

På stiftende generalforsamling 17. november blev 
Herskindsigt til en forening med en bestyrelse på 
fire medlemmer, og på det efterfølgende besty-
relsesmøde blev bestyrelsen konstitueret som 

optegnet nedenfor. Foreningens vedtægter finder 
du på herskindsigt.dk. Herskindsigt har de seneste 
elleve år hørt under Landsbyrådet, men med dan-
nel
sen af foreningen Herskindsigt er de to skæbner 
ikke længere bundet sammen. 

Hvis Landsbyrådet nedlægges, vil Herskindsigt 
altså fortsat være medieplatform og katalysator for 
fællesskabet og sammenhængskraften i Skivholme 
Sogn. Rigtig glædelig jul og god læselyst.

  
Bestyrelsen i Herskindsigt:
Formand: Jesper Rabes Laursen
Kasserer: Per Dalsgaard
Bestyrelsesmedlem: Anna Margrethe Kristensen
Bestyrelsesmedlem: Birgit Siegfredsen

•••
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Landsbydagen er aflyst
I stedet overvejer man i Landsbyrådet at arrangere en visionsdag for 
Herskind og Skivholme 

Man skal stoppe, mens legen er god. Der-
for er Landsbydag 2018 nedlagt efter elleve gode år 
med landsbydage.

Ideen med landsbydagene har primært været at 
styrke det, der på nudansk kaldes sammenhæng-
skraften i Herskind-Skivholme området. Det mål 
er opnået, idet landsbydagene hvert år har samlet 
høj og lav. 

Der har været lagt vægt på, at det var en festdag 
for både børn, unge, midaldrende og seniorer, og 
der har været arbejdet sammen på tværs af fore-
ninger, skole og klub. Mange frivillige har med en 
forholdsvis begrænset indsats tilsammen skabt en 
stor fest. Det tænker jeg godt, vi kan være stolte af.

Er der for mange fester?
I de seneste år er der imidlertid også nogle, der har 

ytret, at der næsten var for mange fester i området, 
og for meget der skulle ”løbes” til. Da planlæg-
ningsudvalget også har 11 år på bagen, har vi der-
for valgt at stoppe.

Når en dør lukkes, kan en anden dør åbne sig. 
Landsbydagene er kørt efter samme skabelon i alle 
11 år. Det har været godt, fordi det har gjort arbej-
det med at planlægge og organisere overskueligt. 
MEEEN det kan jo godt være, at vi skulle prøve 
noget andet. 

Måske er en visionsdag på vej
I Landsbyrådet, som har været tovholder på lands-
bydagene, har der været tale om, at der muligvis 
skulle arrangeres en visionsdag for Herskind-
Skivholme. Det kommer vi nok til at høre mere 
om, og så er det jo muligt, at nye ideer vokser frem.

af inge lorenzen
inge.lorenzen@randers.dk
Telefon 2479 6556

Peter Fjeldsted
Skivholmevej 58 • 8471 Sabro
Tlf 23 60 42 41
peter@fjeldstedanlaeg.dk
www.fjeldsted-anlaeg.dk

Meget mere discount!

Skovlundvej 5 • Skovby Købmand 
Morten  
Rasmussen

Åbent alle
 ugens dage     

 7-22

NY ÅBNINGSTID

http://www.fjeldsted-anlaeg.dk/
https://www.fribikeshop.dk/?gclid=CjwKCAiA693RBRAwEiwALCc3uwPGvHN_YwnJsmuIVVPxfsjBdAleHuh3haQlQ6co52daecxlXA4tthoC2ngQAvD_BwE
https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/
https://www.facebook.com/REMA1000Skovby/
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Kran Elektro A/S fejrede 17. november 2017 sit 50 års jubilæum
med åbent hus for kunder, leverandører, ansatte, venner og familie.
At der var en fejring i gang, kunne ses langvejs fra, da denne kæmpe 
version af Dannebrog på 18 gange 12 meter var hejst i en af virksom-
hedens store kraner.
foto tilsendt fra kran elektro

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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Masser af levende musik
Efteråret har budt på spisning og koncerter, og i bestyrelsen for 
Skivholme Forsamlingshus arbejder man på mere af den slags

arrangeMenter siden sidst Vi har i 
efteråret haft to arrangementer med spisning og 
levende musik i Skivholme Forsamlingshus.

Først høstfest med irsk musik ved Dennis 
Mclaughlin og senere ”Liv i forsamlingshuset” 
med Christian Alvad og svenske Anna Wirsén. To 
forskellige slags musik, men fantastisk hyggelige 
aftener med feststemte deltagere.

Der bliver sikkert flere af denne type arrange-
menter i Skivholme Forsamlingshus, som varmt 
kan anbefales, og det giver deltagerne festligt sam-
vær med andre fra vores lokalområde. Prøv det, 
prøv det!

Søndag 5. november holdt vi det årlige banko-
spil med amerikansk lotteri. En hyggelig aften med 
en masse vindere.

Kommende begivenheder
Torsdag 22. februar 2018 holder vi den årlige ge-
neralforsamling for Skivholme Forsamlingshus.
Der er spisning for hele familien inden general-
forsamlingen. Det bliver en hyggelig aften, hvor 
bestyrelsen beretter om det forgangne år og kom-
mende planer, og så bliver der mulighed for debat 
om løst og fast. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der er spisning klokken 18.00 og generalfor-
samling klokken 19.00. Tilmelding til spisning til 
Henning på telefon 2382 2501 senest 20. februar 
2018. Tilmelding til generalforsamlingen er ikke 
nødvendig. Se desuden opslag på vores facebook-
side.

af Henning biering nielsen
familienkrogh@gefiber.dk
Telefon 2382 2501

  Bestyrelsen:
  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

Det årlige bankospil i Skivhol-
me var godt besøgt, og mange af 
deltagerne kunne gå hjem med 
præmier i favnen. 
foto: 
bent rasmussen
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Dennis McLaughlin stod for den musikalske 
underholdning ved høstfesten i Skivholme 
Forsamlingshus.       foto: søren stein

“Liv i forsamlingshuset” bød på 
koncert med Christian Alvad 
og svenske Anna Wirsén.
foto: søren stein
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Herskind forsamlingshus

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

Kom og lær førstehjælp
Til januar kan du få genopfrisket, hvordan en hjertestarter virker, når 
der er gratis undervisning i forsamlingshuset

siden sidst har forsamlingshuset fået nye 
toiletter, som for længst er indviet.Vi har fået 
mange positive tilkendegivelser for de nye facili-
teter. Entreén har ligeledes fået en ”ansigtsløftning” 
med nye farver og nye døre. En stor tak til alle de 
lokale håndværkere for et flot stykke arbejde.

Kurt kom ikke forbi
Arrangementet med Kurt Leth, kendt fra TV2 
Østjylland, blev desværre aflyst på grund af mang-
lende tilslutning. 

Til gengæld nød Kultur på Hjul 14. oktober stor 
opbakning fra byens borgere. 62 var med på den 
historiske byvandring i Herskind samt den efter-
følgende frokost. Til workshop og afslutning var 
der 55 deltagere, der sang den nye Herskindsang, 
som Anders Graae havde skrevet til byen. Til kaf-
fen blev der serveret Othello-lagkage. Det var en 
super dejlig dag. Tak til alle, der bakkede op om 
dette arrangement. På hjemmesiden www.kul-
turpåhjul.dk kommer der løbende nye indlæg fra 
dagen, og i forsamlingshuset ligger et ringbind, 
som ligeledes bliver opdateret. Kig i dette - der er 
mange spændende billeder.

Sundhedsdag 2018
Onsdag 24. januar klokken 14.30-16.30 er der mu-

lighed for at møde forskellige sundhedsteams, og 
lige nu arbejdes der på flere aftaler. Kom for ek-
sempel og få GRATIS undervisning i førstehjælp 
og hjertestarter klokken 15.30 - 17.30 ved Erik 
Brofelde fra Røde Kors Førstehjælp. Gå ikke glip at 
denne enestående chance til at få opfrisket brugen 
af hjertestarter førstehjælp.

Forsamlingshuset har en hjertestarter opsat på 
facaden. Det er godt at vide, hvordan den bruges.

Integrationskaffe 
Lørdag  3. februar klokken 14.30 til cirka 17.00 
i Herskind forsamlingshus for nye Herskind/
Skivholme-borgere og deres naboer. De invol-
verede bliver inviteret ved personlig henvendelse, 
men skulle vi have glemt nogen, så ring endelig på 
telefon 5358 1303.

Generalforsamling
Tirsdag 6. februar klokken 19.30 Dagsorden i hen-
hold til vedtægterne, og forslag skal være besty-
relsen i hænde senest 8 dage før.

Quindeaften 
Vi gentager arrangementet for byens kvinder fre-
dag 16. marts klokken 19.00. Sæt kryds i kalen-
deren allerede nu. Program omdeles først i marts.

af anna marg. kristensen
kajoganna@outlook.dk
Telefon 5358 1303

http://herskind-forsamlingshus.dk
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Billederne her på siden er fra den historiske byvandring, 
der var en del af “Kultur på Hjul” 14. oktober 2017.
foto: preben stentoft

I januar kommer vi rundt 
med kontingentopkræv-

ninger for 2018, og vi 
håber, at du vil støtte 

op om byens hus ved at 
være medlem...
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Et roligt år rinder ud
Omsætningen kunne være bedre, men til gengæld har det været et 
godt år, når det kommer til uforudsete omkostninger

tak for 2017 Så er endnu et år ved at være 
godt brugt, og som de øvrige 11 år af min tid som 
uddeler har der været sjove, lærerige, udfordrende 
og mindre sjove oplevelser.

Senest har vi haft massive udfordringer med 
at få frostvarer i montrene. Det er fordi, at Coop 
har flyttet frostlageret fra Brøndby til Vejle. Denne 
øvelse er ikke gået godt. Til gengæld kan I købe 
vildt billige æbleskiver i Brugsen, for den palle, jeg 
skulle have modtaget i november, er først ankom-
met 5 december.

Vi har også sagt farvel til Børge og Merete. 
Tusind tak for jeres samarbejde i bestyrelsen. Vi 
husker på jer som frivillige, der gjorde en stor ind-
sats for Brugsen.

Køb for en to-krone mere
De første seks måneder af året havde vi en super 
god udvikling i vores omsætning, men en dårlig 
sommer er ikke afløst af et godt efterår. 

Jeg håber på, at I - vores kunder - vil bruge bare 
2 kroner mere, hver gang I handler i vores butik, 
for det vil alene give os 265.000 kroner mere i om-
sætning om året. Det er små marginer, der giver en 
voldsom effekt. 

Hvordan går det i de forskellige afdelinger?
Frugt og Grønt kører bare derudad og Bake Off 
ligeså, men kød tumler vi lidt med. De tider, hvor 
vi kunne sælge 500 kg oksefilet i en ruf, er åbenbart 

ovre. I stedet prøver vi med et frit valgs-marked 
med “3 for 100,-.” Her kan I både få konventionelle 
og økologiske kødpakker. 
Vin fylder meget, men vores investering i at brande 
Brugsen som et sted, hvor I kan få kvalificeret vi-
den om vin, bærer frugt. Igen i år, og for sjette år i 
træk, øger vi omsætningen. I skrivende stund med 
14 procent, så det er da ret sejt. 

Er I ikke allerede med i SMS-vinklubben, kan 
det godt anbefales. Send en SMS med teksten “vin-
klub” til 5367 4004 og få del i de gode tilbud.

Rokade gav en flot butik
2017 var også året, hvor vi lukkede Brugsen næsten 
en hel weekend i uge 5. Bestyrelsen, ansatte, kol-
leger og sågar tidligere ansatte gav den max gas 
med at få rokeret på stort set alle varer. Det er et 
godt resultat, der er kommet ud af den øvelse.

Året har heldigvis været roligt, hvad angår 
uforudsete omkostninger. i 2016 fik vi trukket nye 
rør til kølemøblerne, og det var den helt rigtige 
beslutning, for siden da har der været ro på. Den 
eneste mislyd er en ændring i, hvordan Coop bog-
fører løn, herunder refusioner. 

Jeg er fortrøstningsfuld, hvad angår fremtiden 
for Herskind Brugsforening. Vi har fejret 125 års 
jubilæum med en fed fest. Tak til bestyrelsen for 
et kæmpe arbejde med at få det op at stå. Tusind, 
tusind tak til mit dejlige personale. Uden jer ingen 
brugs. Godt nytår.

	  

af uddeler micHael øulee
02392@coop.dk
Telefon 8695 4004

https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/


  2017 11

Fest for gamle elever
Herskindskolens forening for tidligere elever, “Out of school,” holder 
fest i efteråret 2018. Forældre må meget gerne sprede budskabet 

Med stor glæde kan vi nu løfte sløret for 
den næste fest i rækken. Det kommer til at foregå 
lørdag 15. september 2018 klokken 18:00 i Her-
skindhallen.

Inden da er der samme dag og sted generalfor-
samling i foreningen fra klokken 17:30.

Forventet pris for deltagelse inklusiv spisning, 
musik og dans bliver omkring 250 kroner per per-
son, og drikkevarer vil kunne købes billigt.

Følg med i facebookgruppen “Out of school,” 

hvor der løbende kommer ny information om 
tilmelding og andre praktiske detaljer. Ved samme 
lejlighed kan du jo gøre dine gamle klassekamme-
rater opmærksom på gruppen.

Opfordring til forældre
Har du børn, der er gået ud af Herskindskolen in-
den for de seneste 20 år, må du meget gerne sprede 
budskabet om, at der er fest næste år. Vi skal have 
så mange med som muligt.

af cHristian pedersen
chr.p@webspeed.dk
Telefon 6022 8003

http://www.torbensvendsen.dk
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ladingVeJ 16, herskind, 8464 galten. tlf. 87 94 32 50

 herskindskolen@skanderborg.dk    www.herskindskolen.dk

Vuggestue åbner i 2018
Foråret byder på ombygning af børnehaven, men allerede fra februar 
åbner vuggestuen i midlertidige lokaler

nu er skolen fyldt med julepynt, og ju-
letræerne står både i klasserne og i skolegården.
Torsdag 21. december skal vi alle op i kirken og 
se 3. klasses årlige krybbespil. Vi slutter af med 
at danse julen ind og samles rundt om grantræet 
i skolegården. Onsdag 3. januar er første dag på 
skolen i det nye år.

Velkommen i vuggestuen
Kender du et barn, der skal begynde i dagpleje el-
ler vuggestue, så har vi et tilbud fra 1. februar. Her 
åbner vi en vuggestue i midlertidige lokaler. I løbet 
af foråret vil vi ombygge en del af børnehaven til 
vuggestue med alt, hvad der hører til. 
Børnehaven vil fortsat have mange gode rum til 
rådighed, men vi vil også gøre en indsats for at få 
skabt gode muligheder for, at børnene kan være 
mere ude. Vi er gået i gang med at ansætte pæda-
goger til den nye vuggestue.

Skolefesten veloverstået
I november holdt vi den årlige skolefest. Igen var 

det kulminationen på en uge med mange forskel-
lige aktiviteter ud fra FN´s 17 verdensmål. 

Selve skuespillet havde 7. klasse skrevet sammen 
med Jette og Niels, og stykket handlede også om 
fremtidens klimaforandringer krydret med en hel 
del god humor.

Forældre viser engagement
Forældrene på skolen har nu malet de fleste klas-
selokaler. Dette initiativ fra forældrene er sket i 
samspil med skolen, som har stillet materialer til 
rådighed. 

Nogle forældre omtaler dagen, hvor de malede 
klasselokalet, som det bedste klassearrangement 
for forældrene længe. Skolen har malet mel-
lemtrinnets gang og hængt gardiner op i klas-
selokalerne. Der er opstillet en vandautomat med 
koldt, friskt vand i kantinen, så alle kan få sig et 
glas dejligt, iskoldt vand.

9. klasse har fået nye borde og stole, og det 
næste, der sker, er, at vi går i gang med at udskifte 
de elektroniske tavler i flere af klasselokalerne.

af kim sørensen
kim.soerensen@skanderborg.dk
Telefon 8794 3250

 følger du                                    på facebook?
                    ellers skulle du tage at gøre det...

https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
http://herskindskolen.skoleporten.dk/sp
http://herskindskolen.skoleporten.dk/sp
https://www.facebook.com/Herskindsigt


  2017 13

På tur til Godsbanen
For elever fra 6. klasse på Herskind Skole & Børnehus var det inspi-
rerende at se, hvordan Godsbanen skiller sig ud fra resten af byen

Vi har Været på tur til Godsbanen i Aarhus, 
og det har været en oplevelse at se unge, voksne, 
gamle og andre starte virksomheder, udfolde sig 
og være kreative på hver deres spændende måde. 
Med inspirerende farver og deres specielle arkitek-
tur, som skiller sig ud fra resten af Aarhus. 

Det er vi glade for at have ople-
vet, fordi man tænker, at Aarhus er 
en bande-by og ikke et lille hyggeligt 
fællesskab med flotte farver og inspi-
rerende arkitektur. 

Skiller sig ud fra resten
Da vi så det for første gang, blev vi fas-
cinerede og lammede, på grund af alle 
de flotte farver, der skil-ler sig sådan 
ud. Når vi lige kommer fra højhuse og 
masser af larm fra biler og busser, er 
det et fantastisk syn, fordi man føler 
sig fri og ustoppelig med sin egen kre-
ativitet. 

I forhold til deres indretning og 
deres måde at være på bliver man helt 
tryg og velkommen. Man får lyst til 
at hilse på alle i byen, for det virker som et fæl-
lesskab, hvor alle kender hinanden, og det fæl-
lesskab blev vi forelskede i med det samme! De er 
så åbne og indbydende. Derfor føler man sig tryg 
i disse rammer. Deres måde at leve på, hvor alting 
ikke skal være perfekt, og det skal være sjovt. Man 
skal kunne nyde livet uden stress og forstyrrende 
omgivelser, det er en dejlig og befriende oplevelse. 

Anbefalelsesværdigt - trods urenheder
Men når man tager en dyb indånding, kan man 
lugte cigaretrøg. Og der er mange steder, hvor der 
er urenheder. Med det mener vi, at når man kigger 
ned på jorden, er der mange brugte cigaretter og 
andre former for affald som for eksempel 

madpapir og glasskår, men ellers var det renligt. 
Førstehåndsindtrykket var, at det ikke er stedet, 
hvor børn opholder sig, det er mere for unge men
nesker. Vi er bedre til at håndtere traditionel ind-
retning. Men ellers elsker vi det! Og det er et sted, 
vi gerne vil anbefale.

af signe og emma
6. klasse
Herskind Skole & Børnehus

Signe og Emma fra 6. klasse anbefaler en tur til 
Godsbanen, hvor de har taget dette billede.
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453 stemte som Trine
En intens og jordnær valgkamp gav gevinst til Herskinds lokale     
kandidat, som ser frem til en travl begyndelse på 2018

det Var nat. Nærmere bestemt var klokken 
02:15, da Trine Frengler på Fælleden i Skander-
borg fik at vide, at hun er en del af kommunens nye 
byråd, som tiltræder 1. januar 2018. En besked, 
der lunede, omend den var svær at forholde sig til.

“Der var flere, som kom hen og fortalte mig, at 
jeg havde haft et kanon valg. Men jeg har jo aldrig 
prøvet det før, så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle 
sammenligne med,” fortæller Trine Frengler til 
Herskindsigt nogle dage efter, da euforien har lagt 
sig, og nattesøvnen atter er kommet i rytme.

Inden den nat havde hun tilbragt valgdagen i 
hallen på Skovbyskolen, og da hun tog derfra klok-
ken 00:20 var hun godt klar over, at det ikke så helt 
skidt ud. Stakken med hendes personlige stemmer 
var nemlig ikke blandt de laveste.

“Jeg kunne da godt se, at jeg havde en fin bunke 
stemmer liggende i Skovby, og at det så ret godt ud. 
Men jeg kunne ikke på det tidspunkt vide, om det 
var nok,” siger Trine Frengler.

Det var nok. Faktisk var det rigeligt. 454 stem-
mer sendte hende ind som nummer seks på social-
demokraternes interne liste over personlige stem-
mer, og blandt de 29 medlemmer af det nye byråd 
rangerer hun som nummer 13.

Mødet med mennesker virkede
Det nyvalgte byrådsmedlem er ikke selv i tvivl 
om, hvorfor så mange valgte at stemme på hende. 
Hårdt benarbejde og troværdighed har gjort ud-
slaget.

“Jeg har nok banket på flere døre, end mange an-
dre har. Jeg tænkte, at jeg blev nødt til at finde ud 

af, hvad der rører sig. Og så selvfølgelig at præsen-
tere mig selv. Man kan ikke sidde hjemme i stuen 
og vinde en valgkamp,” siger Trine Frengler.

Med sin rosenpyntede valgcykel som transport-
middel har hun mødt folk ved deres egen hoved-
dør, og det har været en bekræftende oplevelse for 
hende.

“Det var nogle hårde uger, men nogle fantastiske 
uger. Ikke mindst fordi jeg har talt med så mange 
positive mennesker. Jeg er blevet taget rigtig godt 
imod, også selv om de ikke nødvendigvis var enige 
med mig. Folk havde noget på hjerte,” fortæller 
Trine Frengler, der mener, at det har haft stor be-
tydning for mange, at der var en helt lokal kandi-
dat.

“Det er min fornemmelse, at der er flere grup-
peringer i byen, som er gået sammen og har været 
enige om, at nu skulle de have valgt den lokale 
kandidat ind,” siger hun.

Det begynder først nu
Man kunne fristes til at tro, at Trine Frengler efter 
en lang valgkamp nu endelig kan puste ud, men 
sådan forholder det sig overhovedet ikke. Tvært 
imod. Det er først lige begyndt.

Efter konstitueringen står det nu klart, at Trine 
Frengler får sæder i Socialudvalget, projekt Fæl-
lesskabets Hus i Ry og Folkeoplysningsudvalget. 
Og så bliver hun giftefoged.

“Det var mit ønske. Og det er ikke for at gå 
Thomas Frøkjær i bedene, men der er nogen, der 
vælger en anden løsning, og de skal også have en 
god oplevelse ud af det. Det glæder jeg mig helt 
vildt til,” fortæller Trine Frengler.

Fremover vil du kunne læse om Trine Frenglers 
erfaringer med byrådsarbejdet og arbejdet i de for-
skellige udvalg, når hun bliver fast skribent med 
sin egen klumme. Første gang i marts 2018.

af jakob Houg jakobsen
herskindsigt@gmail.com
Telefon 2231 0191
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Besøg værkstedet
Landsbyvænget 26
Hertha.

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

Guldsmed

Trine Frengler er dybt taknemmelig for, at så mange valgte at 
stemme på hende til kommunalvalget i november. Nu glæder 
hun sig til at komme i gang med arbejdet. 
foto: jakob Houg jakobsen

https://www.alguld.dk/
https://jutlander.dk/
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   DET SKER...

 

 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 hagra@gefiberpost.dk.

Januar 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Tirsdag 2. 17:30 Opstart for ulvespejderne Trekanten 

Søndag 7. 10:30 
11:30 

Spejderne deltager med teori og praksis 
Nytårsparade ved spejderne 

Skivholme Kirke 
Trekanten og 
præstegårdshaven 

Tirsdag 9. 17:00 Inspirationsmøde mellem borgere og det 
nye byråd 

Fælleden, Skanderborg 

Søndag 14. 13:30 Koncert med Anne-Marie Elbech og  
Rolf Sandmark 

Skivholme Kirke og 
Sognegård 

Onsdag 17. 19:00 Foredrag ved Asger Deiberg Pallesen: 
“Rundt om Jeppe Aakjær” 

Skivholme Kirke og 
Sognegård 

Torsdag 18. 19:00 Bent Nielsen fortæller om Herman Bang Cafén i Hertha 

Onsdag 24. 14:30 Sundhedsdag Herskind 
Forsamlingshus 

Torsdag 25.  19:30 Generalforsamling i Grundejerforeningen 
Lærkebo 

Skænkestuen i Herskind 
Forsamlingshus 

 

Februar 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Lørdag 3. 14:30 Integrationskaffe Herskind 
Forsamlingshus 

Søndag 4. 10:30 Fokus på lyset, som vender tilbage. 
Jette Lassen serverer prøver på Rasmus 
Klumps livret 

Skjørring Kirke 

Tirsdag 6.  19:30 Generalforsamling i Herskind 
Forsamlingshus 

Herskind 
Forsamlingshus 

Torsdag 8. 19:00 Foredrag ved Steen Kruse: 
“Pas på parforholdet” 

Galten Kirke og 
Sognegård 

Torsdag 22. 18:00 Spisning med efterfølgende 
generalforsamling klokken 19:00 

Skivholme 
Forsamlingshus 

Mandag 26. 19:00 Gudstjeneste og foredrag: 
“Dostojevski og Leonard Cohen” 

Skovby Kirke og 
Sognegård 

Tirsdag 27. 19:00 Årsmøde i Landsbyrådet Herskind Skole & 
Børnehus 

 

Marts 2018 
Ugedag Dato Tid Hvad Sted 

Lørdag 10.  Fælles weekendtur for spejdergruppen Endnu ukendt 

Søndag 11.  Fælles weekendtur for spejdergruppen Endnu ukendt 

Fredag 16. 19:00 Quindeaften Herskind 
Forsamlingshus 

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=herskindsigt%40gmail.com&ctz=Europe/Copenhagen
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Nyt kirkeår er i gang
Der er plads til flere sangere i kirkekoret, som sang 
julen ind 1. søndag i advent

Skivholme, Sjelle, Skjørring sognes menighedsråd

det er adVentstid, det nye kirkeår er be-
gyndt, og snart er det jul.

“I nat der tændes julelys på jord,
og Guds engle kommer til os, hvis vi tror.
Lad lyset brænde i vort sind.
Luk julefreden ind.”

Sådan lød det, da kirkekoret sang i Sjelle Kirke 1. 
søndag i advent. Det kan høres/genhøres og ses på 
hjemmesiden www.sjellekirke.dk.

Det er dejligt at synge i kor, og der er plads til 
flere, så måske var det en god idé at gå med i det 
nye år? Vi øver tirsdag aften, og det er gratis at 
være med. Det er vores organist, der er korleder, 
og hans mailadresse og telefonnummer finder du 
på næstsidste side i Kirkebladet.

Koret medvirkede også i Skanderborg til fej-
ringen af reformationsjubilæet. Thomas Frøkjær 
havde fået den vilde idé, at det kunne være spæn-
dende, om alle provstiets 23 præster kunne være 
iklædt middelalderdragter, og det var der nogle, 
der var med på, så det lykkedes at få dragterne 
fremstillet. Der er billeder og omtale i det nye 
kirkeblad. Det blev SÅ flot!

Januar byder på musik i kirken
Snart skal vi skrive 2018, og det skal fejres! 

Søndag 14. januar klokken 13.30 i Skivholme 
Kirke kommer Anne-Marie Elbech og Rolf Sand-
mark, som helt sikkert igen har sammensat et 

spændende program. Bagefter venter der flere 
godter i Sognegården.

Søndag 7. januar klokken 10.30 deltager spej-
derne i gudstjenesten i Skivholme. Bagefter vil de 
både i teori og praksis delagtiggøre os i spejder-
livet. Så “Vær beredt” - også på dårligt vejr.

Onsdag 17. januar klokken 19.00 er der kirke-
højskole hos os - først  i Skivholme Kirke og efter 
kaffen i Sognegården sang og foredrag: “Rundt om 
Jeppe Aakjær” ved Asger Deibjerg Pallesen.

Lyset kommer i fokus
Søndag 4. februar klokken 10.30 i Skjørring Kirke 
bliver der fokus på lyset, som heldigvis vender 
tilbage. I våbenhuset serverer Jette Lassen bagefter 
prøver på Rasmus Klumps livret!

Torsdag 8. februar klokken 19.00 er der kirke-
højskole i Galten. Kort gudstjeneste, kaffebord og 
foredrag ved par-og familieterapeut Steen Kruse: 
“Pas på parforholdet.”

Mandag 26. februar klokken 19.00 er der kirke-
højskole i Skovby. Kort gudstjeneste, kaffe og fore-
drag: “Dostojevski og Leonard Cohen.”

Læs mere i Kirkebladet, hvor vores præst har en 
overraskelse på side 2!

af eva bacH
ladingvej10@gmail.com
Tlf. 8695 4130

  
 

 

 

 
 

Murermester Ove Kristensen ApS 
Terpvej 10 C, Skivholme 
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Stor tak til Nels Jørgen
Spejderne i Herskind har fået ny gruppeleder, efter at posten i 19 år 
har været fast besat af samme mand

nels Jørgen har efter 19 år - 19 år! -  som 
gruppeleder valgt at stoppe. Men bare rolig, han 
vil fortsat være en stor del af Herskind-spejderne, 
blandt andet som trop- og seniorleder. Nels Jørgen 
overlader en gruppe i god harmoni og med et godt 
fællesskab. Hvilket bestemt ikke er noget, som er 
sket af sig selv, men via et stort personligt engage-
ment. Det sætter vi stor pris på. Gruppen vil gerne 
takke Nels Jørgen for hans kæmpestore indsats 
som gruppeleder i de forgangne år. Som ny grup-
peleder blev undertegnede valgt.

Tillykke til to jubilarer
Vi har også kunnet fejre 10 års jubilæum for to 

ledere, nemlig Henriette og Joanne - stort tillykke 
og tak for indsatsen i de 10 år.

Vi begynder det nye år med noget nyt - nemlig 
en fælles opstart, som er en nytårsparade søndag  
7. januar 2018. Detaljerne er endnu ikke helt på 
plads, men vi mødes på Trekanten og går i fælles 
trop op til kirken. Efter gudstjenesten sørger vi 
for bål og et orienteringsløb i præstegårdsha-
ven. Der er mulighed for, at alle kan deltage. Vi 
håber selvfølgelig på snevejr til at gøre det ekstra 
hyggeligt.

I det nye år er også en fælles weekendtur 10.-11. 
marts for hele gruppen i støbeskeen.

af jacob lemming
gruppeleder
lemming.j@gmail.com

https://www.facebook.com/daglibrugsenherskind/
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af Henriette gravgaard
henriette@balmangravgaard.dk
Telefon 3012 4994

Ulvene

efterårssæsonen er fløJet afsted og 
den søde juletid nærmer sig. Vi har haft et rigtigt 
dejligt ulveefterår, vi har fået knivbevis og tager 
mærket “Dyrenes beskytter”. Ulvene fik hjælp fra 
juniorspejderne til fremstilling af juledekoratio-
ner til områdets ældre beboere (70+). Vi havde en 
rigtig hyggelig og produktiv aften, hvor vi fik lavet 
94 dekorationer!

Vi begynder efter jul med møde tirsdag 2. januar 
2018 klokken 17.30 - 19.00. Vel mødt.

Julemarked

tak til alle, som besøgte spejdernes jule-
marked 26. november. Lederne og grupperådet er 
glade for den støtte og opbakning fra såvel byens 
borgere som spejdernes forældre og bedsteforæl-
dre, som støtter os ved at købe lodder i tombolaen, 
gløgg og æbleskiver, juletræer og så videre. 

Årets overskud ligger på omkring 4.500,- kro-
ner, som vil blive brugt til spejderarbejdet på Tre-
kanten.

Husk, at der i hele december kan købes juletræer 
og pyntegrønt hos Kirsten og Hans Christian på 
Præstbrovej 8 i Herskind.Overskud for salget her-
fra går ligeledes til spejderne i Herskind. Vi ønsker 
alle en glædelig jul og et godt nytår.

af anna marg. kristensen
kajoganna@outlook.dk
Telefon 5358 1303

DN Skanderborg afd.

der Var 4. november en tur til Alling Vest 
fredningen. En fin tur under ledelse af bestyrelses-
medlem i Danmarks Naturfredningsforening, 
Otto Andersen, som er meget vidende og en god 
fortæller.  

Næste arrangement er Kyndelmissetur 3. feb-
ruar 2018 klokken 13-16 fra gårdspladsen på Ves-
termølle, Oddervej 80. 

DN skriver: “Oplev bøgeskoven og landskabet, 
når vinteren er koldest. Efter statistikken er det 
ved Kyndelmisse,  2. februar.” Vinteren er uforud-
sigelig for os og naturen. I en mild vinter kan vi 
se de første forårstegn, og hvis frost og sne binder 
landet, kan vi opleve vinternaturen og det smukke 
landskab.”

Svampeturen til Kolskoven lørdag 7.oktober 
blev en våd, men hyggelig fornøjelse. Omkring 37 
personer deltog. Biolog Peter Lange var guide og 
styrede turen med kyndig hånd. Der var folk fra 
blandt andet Djursland, Silkeborg, Horsens, Ry, 
Skanderborg og Galten. Turen blev afsluttet med 
en præsentation af dagens svampe - der blev fun-
det en række arter.

Der har været årsmøde torsdag 9.november, og 
der var genvalg til alle fem, der var på valg. Des-
værre er der ingen bestyrelsesmedlemmer fra den 
tidligere Galten Kommune. Referat og formandens 
beretning kan ses på www.skanderborg.dn.dk. 
Af beretningen fremgår det, at DN Skanderborg 
er kommet på Facebook. Her vil man fremover 
kunne finde alle ture og andre aktiviteter.

af Hans gravsHolt
hagra@fiberpost.dk
Telefon 8695 4155

http://kran-elektro.dk/


20   December

Klar til børn i Landsbyhaven
Trivsel og fordybelse er nøgleord i den private dagpleje, der åbner til 
foråret på gården Skovslund i den sydligste del af Herskind

i februar 2018 begynder jeg som privat dag-
plejer i Herskind. Jeg har på forskellig vis arbej-
det med børn og unge i snart et par årtier, og jeg 
har selv tre børn og et helt nyt barnebarn. Jeg har 
gennem alle årene været optaget af, hvordan vi 
sørger for et godt hverdagsliv for børn i et rigt land 
som Danmark, og nu vil jeg give mit eget bud på 
et sted, hvor børn kan trives, fordybe sig og gå på 
deres egne eventyr. 

Tre børn begynder hen over foråret, og vi 
skal ikke være flere, når børnene er under tre år. 
Nærvær og god tid skal gennemstrømme vores 
dage, som bliver meget genkendelige og overskue-
lige. Om formiddagen går vi en tur i landsbyen, og 
om eftermiddagen er vi i haven.

Landsbyhaven bliver en dagpleje, hvor vi dvæler 
ved naturens cyklus og ved årets skiftende stem-
ninger, vejr og årstider. Vi oplever, hvordan vi er 
dele af et fantastisk kredsløb, som nærer og bærer 
os - når vi plukker bær, når vi henter æg, når vi 
samler brænde, når vi malker køer. Et kredsløb, 
som vi bidrager til med vores handlinger og op-
mærksomhed - når vi fodrer høns, når vi spreder 
kompost, når vi passer havens planter, når vi giver 
plads til insekter.

For hele familien
Børnenes leg skal have plads, opmærksomhed og 
ro hos os, for det er et grundlæggende behov for 
børn at lege. Dagplejen skal være et rum, hvor 
børnene kan udfolde sig, og hvor de kan rode med 
det, der trækker i dem. Jeg har en britisk uddan-
nelse som legeterapeut og en særlig viden om, og 
erfaring med, børns leg og kreativitet. Jeg har et 

klart fokus på at skabe den gode ramme for børns 
leg. Det bliver en ramme, hvor jeg igangsætter ak-
tiviteter ind imellem, og en ramme, der værner om 
børnenes behov for at lege i fred.

Landsbyhaven bliver en dagpleje for hele fami-
lien, for det er jo ikke barnet, der har brug for 
pasning. Vi vil have tilbagevendende familie-
eftermiddage, hvor forældre, søskende og na-
boer kan være med til eftermiddagsmaden og gå 
med i haven. Og vi vil lave ting i fællesskab med 
forældre, der er på barsel eller på anden måde er 
hjemmegående. Det gør vi for at skabe synlige og 
mærkbare sammenhænge mellem de forskellige 
mennesker og steder i barnets liv.

Med udsigt til ådalen
Et ordsprog siger, at det kræver en landsby at give 
et barn en god opvækst. Mit håb er, at vores dag-
pleje bliver at af de steder, hvor vores landsby find-
er sammen omkring gode hverdage for vores børn.

Vi bor på Skovslund, som er den gård der ven-
der ud mod ådalen på sydsiden af Herskind. 
Adressen er Præstbrovej 17, og man kan læse mere 
om dagplejen på facebook: “Den Økologiske Dag-
pleje Landsbyhaven.” Man er også altid velkom-
men til at ringe og høre nærmere.

af camilla elg
camilla.elg@gmail.com
Telefon 2190 0180
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Spor i landskabet
Der arbejdes med planer om flere udvidelser af sporet ved Herskind 

i forrige udgaVe af Herskindsigt er der 
omtalt en påtænkt udvidelse af sporet ved Præst-
brovej fra slugten mod vest til ”bunden” af Bøge-
skovvej.

Der er også ønske om en udvidelse mod øst fra 
Engvej 1 til vejen ned mod Borum Mølle.

På kortet fremgår det med en stiplet linie, at der 
er en fodsti, men den er nu slettet. Gudrun Kris-
tensen skriver i december 2004 i A-posten, at pos-
ten i hendes barndom i 1930’erne gik der, når der 

var post til Hakon, der boede på Bjerget.
Denne sti kan ikke reetableres, men der kan i 

forlængelse af asfaltstien syd for Glentevænget 
laves en sti i skel til få hundrede meter mod øst og 
så dreje mod syd og igen mod øst og syd ned til 
en lille skov, hvorfra man kan komme mod øst til 
hulvejen ned mod Bjerget. Intet er besluttet, men 
mulighederne undersøges. Naturligvis skal lods-
ejerne give tilladelse til, at man går i skel. Se bille-
det nederst til venstre.

af Hans gravsHolt
hagra@fiberpost.dk
Telefon 8695 4155

Her ses udsigten mod Bøgeskovgård 
til venstre og Kran Elektro til højre.
foto: Hans gravsHolt

Postruten øst for Engvej er med på dette gamle kort fra 1952.
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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

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… 
 

Mira Issa Bloch boede i Hertha i otte år, indtil 
hun for to år siden flyttede til Skanderborg.
foto: jakob Houg jakobsen

http://okmaskinudlejning.dk/
https://www.jbogr.dk/
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En stemme for de svage
Det skal være slut med mistillid og kontrol, mener Alternativets nye 
medlem af byrådet i Skanderborg

alternatiVet har fået sit første medlem 
af byrådet i Skanderborg Kommune, og det er 
Mira Issa Bloch, som skal repræsentere det stadigt 
unge parti.

Især den grønne politik og miljøet står højt på 
prioriteringslisten, men også de svagest stillede i 
samfundet har hendes opmærksomhed.

Mira Issa Bloch er 47 år og uddannet socialpæ-
dagog og psykoterapeut. Hun bor i Skanderborg 
med to af sine tre børn - den ældste på 20 år er 
flyttet hjemmefra - men skulle hendes ansigt virke 
bekendt for borgere her i området, så er det ikke 
mærkeligt.

“Jeg flyttede fra Hertha for to år siden, efter at 
jeg havde boet der i otte år. Og jeg savner det rigtig 
meget,” fortæller Mira Issa Bloch, da Herskindsigt 
er på besøg i hendes nuværende hjem.

Integration efter Hertha-modellen
Faktisk savner Mira Issa Bloch det at bo i et leve-
fællesskab som Hertha så meget, at hun arbejder 
på at få etableret noget lignende i Skanderborg.
“Det bliver meningen, at det skal være lidt på 
samme måde som i Hertha. Men i stedet for ud-

viklingshæmmede er det her nydanskere, som skal 
integreres,” siger Mira Issa Bloch om projektet, der 
efter planen skal have 100 beboere, heraf omkring 
en fjerdedel nydanskere.

Jobcentret skal være bedre
I byrådsperioden, som begynder med det nye år, 
kommer Mira Issa Bloch til at sidde i Socialudval-
get samt i udvalget, som har med beskæftigelse at 
gøre. Især sidstnævnte kæmpede hun for.

“Jeg gik benhårdt efter at komme i Beskæf-
tigelsesudvalget, for det er en af mine mærkesager, 
at vi skal have et bedre jobcenter her i Skanderborg 
Kommune,” siger Mira Issa Bloch og uddyber:

“Måden, borgerne bliver mødt på med mistillid 
og kontrol, skal vi have lavet om på. Man skal have 
tillid til og tro på, at folk kan noget og vil noget,” 
mener hun.

I socialudvalget vil hun blandt andet arbejde for 
at få nedsat et særligt råd for de svageste borgere.

“Lige som et ældreråd og et integrationsråd skal 
høres, så skal vi også have et råd for udsatte, der 
skal høres, når vi fører socialpolitik, siger det ny-
slåede byrådsmedlem.

af jakob Houg jakobsen
herskindsigt@gmail.com
Telefon 2231 0191

http://mastaal.dk/cms/
http://mortenselservice.dk
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Nyt bofællesskab er tæt på
Man er nået langt med byggeplanerne i Hertha, og finansieringen er 
nu også næsten på plads

augustinus fonden har doneret 3 mil-
lioner kroner til de forestående byggerier, som er 
det nye bofællesskab på Landsbyvænget 25–27 
(til 10 beboere + en støttelejlighed) og til om- og 
tilbygning af det ældste bofællesskab, Herthahus. 

Siden har Novo Nordisk Fonden doneret 4,7 
millioner kroner, og Mica-Fonden har doneret 1,5 
millioner. 

Kreditforeningen er derimod ikke så villig, 
som vi havde 
forventet, og 
Merkur Bank 
er presset af 
Finanstilsynet 
og må ikke 
udlåne mere 
end 16 mil-
lioner kroner 
til en enkelt 
kunde (Fon-
den har allere-
de lånt 12,3 
millioner kro-
ner i Merkur). 
Det giver os 
lidt udfordrin-
ger, men vi forventer, det løser sig ved lån i andre 
banker.

Tegningen herover viser et foreløbigt skitsepro-
jekt for det nye bofællesskab på Landsbyvænget 
25–27 med et samlet grundareal på cirka 1.480 
kvadratmeter, og hvor det samlede byggeri udgør 
800 kvadratmeter. Vi har nu fået dispensation fra 
lokalplanen, så vi har lov til at bygge det, vi ønsker. 

Den foreløbige prissætning af byggeriet på 16,7 
millioner kroner rummer kun finansiering af “det 
nødvendige” og har heller ikke anlæg af udearealer 
med. 

Ud over “det nødvendige” vil vi gerne tilføje 
bygningen nogle æstetiske løft - i tråd med værdi-
erne i Herthas bofællesskaber - og som det i en vis 
udstrækning findes i de eksisterende bofællesska-
ber, Herthahus og Burishus. 

Disse æstetiske løft gør byggeriet dyrere. Vi 
skønner en merpris på 1,5 millioner kroner. 

Desuden ønsker vi også at anlægge bygningens 
udenomsareal umiddelbart efter, at huset er byg-
get. Udgiften hertil er ikke med i finansierings-
planen. Prisskønnet lyder på 1 million kroner.

Hvis alt går vel, håber vi at kunne begynde ud-
gravningen til det nye bofællesskab på Landsby-

af per clauson-kaas
per.clauson-kaas@hertha.dk
Telefon 3840 3405
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vænget 25–27 i forsommeren 2018.
Det ældste bofællesskab, Herthahus, skal om-

bygges totalt, så snart det nye bofællesskab på 
Landsbyvænget 25–27 står færdigt, og beboerne 
fra Herthahus kan flyttes over i det nye - midlerti-
digt eller permanent. Dette vil også tage et år, altså 
2019–2020.

For dette byggeri er finansieringen næsten på 
plads, idet vi med donationen på 1,5 millioner 
kroner fra Mica-Fonden har finansieret det års tab 
af husleje, som opstår, mens huset ombygges, og vi 
er nået et godt stykke med finansieringen af ener-
gireducerende installationer. 

Efter den lange nybygnings- og ombygningspe-
riode, der har været under forberedelse de seneste 

10-12 år, vil alle vore boliger til de udviklingshæm-
mede være forvandlet fra værelser til selvtændige 
lejligheder med egne bade- og toliletfaciliteter, og 
der vil være plads til fire nye beboere i 2020, så vi i 
alt kommer op på 30 beskyttede boliger.

Konklusionen er altså, at vi er tæt på mål med 
finansieringen af disse om- og tilbygninger. Vi 
mangler stadig lidt til de energireducerende in-
stallationer, til færdiggørelse af udearealerne ved 
tilbygningen, og så skal der gerne stå et beløb til 
uforudsete ting, idet der ikke kan tages forbehold 
for alt ved ombygning af et sådant hus. Her mang-
ler vi omkring 1 million kroner. 

Herthahus, det ældste bofællesskab på 
Hertha, skal igennem en total ombygning 
i årene 2019-2020. 
foto: per clauson-kaas

Langelinie 75, Herskind 
8464 Galten

 Til alle lejligheder
 Tlf. 71994377ÅBNINGSTIDER:

Ons-fre: 10-17
Lør: 10-14

 Buketter

http://www.decoplant.dk/
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Otte år på Herskind Hede
Redaktionen har fået en mail fra Karl Johan Nørvang Kristensen, 
som nu bor i Frankrig. Her bringer vi et uddrag...

Jeg er enebarn på godt og ondt. Min far, 
Alfred Nørvang Kristensen, og min mor, Karla 
Kristensen (f. Ditlefsen), var begge fra egnen 
Malt sogn, tæt på Vejen og Askov i Sydjylland. 
Min far fra Malt og min mor fra Maltbæk. Min 
far var en meget dygtig snedker og en meget dår-
lig forretningsmand. En kombination, som man 
desværre ofte finder hos håndværkere. Min fars 
talent for kvalitet, design og snedkeriet gjorde, 
at han stort set aldrig var nødt til at gøre noget 
for at sælge sin produktion. Kunderne kom an-
giveligt og bankede på hans dør for at overtale 
ham til at levere dem varer. Det er givetvis ikke 
helt rigtigt, men dog heller ikke langt fra sand-
heden. Hans dårlige forretningstalent gjorde 
bare, at han ikke tjente nok på det, han leverede. 
Til gengæld var kunderne særdeles tilfredse med 
hans priser - og hans leverandører utilfredse med, 
at han ikke kunne betale dem. Som enebarn var 
jeg med til alt. ”Savner du ikke en bror eller en 
søster?” spurgte de voksne mig ofte. Jeg vidste jo 
ikke, hvad det var at have søskende, så jeg svarede 
skiftevis ja og nej. Det gjorde jo ingen forskel på 
deres udtrykte forbavselse, fandt jeg ud af.

Forretningen i økonomisk uføre
Far havde opbygget en ”stor” forretning i Brørup, 
Skolegade 15. Jeg ved ikke præcis, hvor mange 
ansatte han havde i 1950-55, men nok imellem 
10 og 15. Jeg husker, at vi næsten altid havde to 
lærlinge, som boede hos os og spiste med os. Fars 
specialitet var spisestuer, skabe, skænke, borde 
og stole. I midten af halvtredserne var firmaets 
økonomi i voldsomt uføre. Min far indgik en ak-

kord med sine kreditorer, ”rebede sejlene” og satte 
kurs mod bedre muligheder. 

En af hans ungdomskolleger havde haft stor 
succes med sin snedkervirksomhed med mø-
belproduktion i Alléegade 3, 6650 Brørup. Han 
fremstillede den dengang landskendte ”Brørup 
Barnepige,” som var en genial kombination af 
en høj og lav barnestol, et gangstativ for de små 
rollinger og en gyngehest. Den fortjener at blive 
genskabt i moderne design. Kollegaen hed Marius 
Christensen, men hos os blev han -  som blandt 
andre kolleger fra den tid - kun omtalt som ”Gyn-
gehøvdingen.” Han kendte min fars talent og ville 
absolut have, at min far og mor flyttede med ham 
til Canada, hvortil han var emigreret og havde 
succes med sin produktion af ”Brørup Barnepi-
ger.” Gyngehøvdingen kom på besøg hos os for 
at lægge pres på mine forældre, og de var mo-
tiverede. Han havde en rosafarvet Cadillac, tror 
jeg det var, med automatgear. Det interesserede 
min far, utroligt at det kunne laves. Alt blev plan-
lagt. Hvordan vi skulle komme til Canada, hvem 
der skulle have min mors mange blomster og pot-
teplanter, hvad vi skulle have med og så videre. 
Der manglede kun vorer visa.

Jeg havde ikke selv registreret alt det, der skete, 
men af og til var der nogle i min familie og blandt 
vores venner, som spurgte mig om dette og hint 
vedrørende den forestående begivenhed. Jeg er 
slet ikke sikker på, at jeg i en alder af syv-otte år 
helt havde fattet, hvad det var at emigrere. Jeg pas-
sede, mente jeg, min skole. Karakterbogen viste 
en vis uenighed med dette postulat.

Min mors visumansøgning blev afvist. 

af karl joHan nørvang kristensen
0607069472@orange.fr
Telefon +33 6 07 06 94 72
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Grunden var, at hun var delvis handikappet af en 
hofteskade fra sin ungdom.

Nu var der panik i lejren, tavlen skulle viskes 
ren, og der skulle findes en anden udvej. Dels 
skulle vi have en levevej, og dels skulle mine far 
finde en vej ud af sit økonomiske uføre. Mine 
forældre besluttede at sælge ejendommen i 
Brørup og genetablere min fars virksomhed i en 
mindre målestok. Min far besluttede, at han frem-
over kun ville fremstille spisestuestole og ikke 
længere borde, skabe og skænke. Det krævede 
ikke så mange kvadratmeter værksted og mindre 
personale. 

Hedeskolen blev det nye hjem
Herskind Hedeskole var til salg. Egentlig hed 
den vist Herskind Nordre Skole, og den havde 
i perioden fra 1910-1955 erstattet den gamle 
Hedeskole, som var fra 1858. Skolen overtog 
hurtigt den gamle skoles navn. Når man sagde, 
at man boede i Hedeskolen eller [hieskulen] på 
lokaldialekt, så vidste alle de lokale, hvor det 
var. Pudsigt nok hed en af fortidens lærere ved 
Hedeskolen Alfred Kristensen som min far.  

Der var  to klasseværelser, præcis den nødven-
dige volumen til at indrette et maskinværksted og 
et håndværksted, plus lager dels i forhallen og dels 
i en mindre udbygning. At gulvet i et klasselokale 
var alt for ustabilt til at bære min fars maskiner, 
og at der var en stor mangel på elektroner i den 
beskedne luftlinje, som forsynede skolen med 
strøm, tror jeg, at han overså i farten. Skolen var 
bygget i 1910 af godt materiale. Desuden var der 
i overlærerboligen en stor lejlighed, plus første-
salen, loftet, hvor der var indrettet to mindre lej-
ligheder over klasseværelserne og et par værelser 
ved den nordvestlige gavl. Resten var et stort, tomt 
loftsrum. Loftet bød på mange alternative mu-
ligheder. Jeg havde en luftpistol og et luftgevær, 
så jeg indrettede nogle år senere skydebane på 
loftet over lejligheden. Da jeg fik fotografiapparat 
(Kodak Retinette 1A, et - for prisen - super godt 
apparat.) og senere en diapositiv-fremviser, blev 
der indrettet ”biograf ”. Det kostede min mor to 
lagner.

Det var et kvalitetsbyggeri af rang. Tegltagene 
var i god stand og underlagt med spån. Noget 

tydede på, at tegltaget var lagt om ti år tidligere. 
Udhænget var af høvlet træ med mange kunst-
neriske udskæringer. Det ser flot ud, men det er 
teknisk set ikke den bedste løsning. Høvlet træ 
angribes nemt af vind og vejr, hvis det ikke bliver 
overfladebehandlet med jævne mellemrum. Et 
byggeri af en kvalitet som man kun fandt i of-
fentlige bygninger dengang, men nu skal det her 
jo ikke blive politisk. De to klasseværelser havde 
bonede pitchpine gulve. Kakkelovne med eksternt 
luftindtag, én i hvert klasseværelse.  Alle fyldings-
dørene var af pitchpine og malet mange, mange 
gange. Pitchpine er tungt, stærkt olieholdigt, træ 
som flyder dårligt på vand og de mange lag ma-
ling - formentlig blyholdig - gjorde, at da jeg la-
vede mig en model af et sejlskib af en kileformet 
dørfylding og et par tynde jernstænger som mas-
ter, lykkedes søsætningen slet ikke. Mit skib sank 
i nabo Guldmanns lille kær lidt længere oppe på 
marken. 

Forhandlingen om købet var med hele sog-
nerådet. Det foregik i den lille sal i Herskind For-
samlingshus. Lige ved siden af var Brugsen. Vi var 
kørt den lange vej på 120 kilometer fra Brørup. 

Jeg var med min far. Der var kaffe og kager og 
måske også en lille en til næsen - for at få handlen 
på plads. Det var ikke nemt. De ville have 25.000 
kroner for ”hele møget”. Min far ville give 20.000. 

Billedet viser Karl Johan Nørvang Kristensen 
(t.v.) med nabo og legekammerat Anne Lise 
Guldmann og vist nok hendes lillebror.
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De mødtes på halvvejen, 22.500 kroner. Faktisk 
vidste min far ikke, hvad han egentlig havde købt 
for de penge. Det skulle han senere finde ud af.

Nu begyndte panikken igen. Min far ville selv 
flytte alt. Værkstedet, maskinerne, vores møbler. 
Samtidig ville han tage sig af indretningen, om-
bygning, køkken, badeværelse, WC, lofter, ma-
ling, tapet og så videre. Det var et Klondyke, vi 
levede i, navnlig de første år. 

Jumbo blev kendt på egnen
Den Ford V8 pickup (fra 1946, hvor jeg blev født) 
med fladt lad, som min far havde købt hos en au-
toforhandler i Grindsted, fik lov at køre mange, 
mange ture frem og tilbage mellem Brørup og 
Herskind Hede. Der var malet ”STOLE Nørvang 
STOLE” på bagsmækken, og den blev hurtigt 
kendt på egnen. Bilen, som min far kaldte Jumbo 

- formentlig fordi den så lidt kluntet ud - må have 
været konstrueret af dygtige mennesker og godt 
materiale, for min far var en ualmindelig dårlig 
chauffør, men det vidste han ikke. De andre på 
vejene (der var heldigvis ikke ret mange) og bilen 
vidste det givetvis, men ikke min far. ”Houha, 
som du kjør!”, sagde min mor på sit sydjyske mål, 

når hun var med. Og indimellem sagde hun ”Uh-
hhh!” mens hun inhalerede røgen af sin Broad-
way-cigaret. Hun røg mindst én pakke om dagen 
og døde af noget helt andet, da hun var 81. Ak ja!

Jumbo var den første bil, jeg kørte med motoren 
i gang. Jeg var 11-12 år, da jeg fik min debut. Den 
havde ratlås. Først dreje nøglen, så slå tændingen 
til med den lille kontakt på ratstammen, frigear og 
så træde på starterpedalen. Den havde varmeap-
parat med tre låger, som skulle lukkes for at få en 
smule luft op til den todelte forrude - for at afise 
eller nogenlunde holde duggen væk. Den havde 
vakuum-vinduesviskere, så når man kørte stærkt, 
gik de langsomt, og når man kørte langsomt, gik 
de stærkt. Ingeniøren må have haft en dårlig dag, 
da han opfandt det system.  

Mysteriet om de mange motorstop
Det trak vold-
somt ind ad 
dørsprækkerne, 
og om vinteren 
havde vi tæp-
per om benene. 
Inklusiv min far, 
og det gjorde det 
ikke nemmere at 
køre eller mindre 
farligt for os og 
de andre. Bilen 
havde på et tids-
punkt fået det 
med at gå i stå. 
Det var i 1956-
57. Det stod på 
i lang tid. Plud-
selig stoppede 
motoren, mens 
man kørte ud ad 

               landevejen. Den 
ville ikke starte igen. Efter en pause på fem-ti 
minutter kunne den starte igen og til tider køre i 
flere dage, inden det skete på ny. Det var et tænd-
ingsproblem, sagde mekanikeren. Nye tændrør - 
otte styk - gjorde ingen forskel. Tændrørskabler? 
Det var kulfiber-kabler, og de var meget dyre. Det 
var nok bedst at finde det kabel, der var defekt 

Hedeskolen, som den så ud længe inden 1955.
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først. Når motoren døde: hjelmen op, i frigear, 
hive tændingskablerne af tændrørene, få én - (din 
søn) - til at træde på starteren, mens du holder et 
kabel ad gangen lidt fra tændrøret. Hvis der kom-
mer en gnist er alt i orden. Alt i alt otte gange. 
Hold fingrene godt væk, for tændspolen giver 
mange volt. Min far fik mange stød, og jeg fik 
mange skældud. Der blev ikke konstateret tænd-
ingsproblemer den sommer. Vi havde observeret, 
at det ofte skete, når benzinniveauet var på kvart 
tank. Min far kørte i lang tid med en 25 liters re-
servedunk på ladet. Når motoren gik i stå, hældte 
han 10-15 liter benzin i tanken, og så startede den 
igen.

Men selvfølgelig - der er vand i tanken! Grund-
vand, kondens, urin (måske skulle vi få et ben-
zindæksel med lås, men det fandtes ikke i den 
størrelse i Danmark dengang, men alligevel). 
Tanken blev tømt flere gange uden at finde en 
dråbe vand. Men mystikken fortsatte. Min far fik 
en idé, og så var det altid bedst at træde et skridt 
tilbage, for det kunne have konsekvenser.  Un-
garnskrisen, Suez blokaden gjorde, at man kun 
kunne købe benzin, hvis man havde mærker. Med 
mindre man kunne hamstre - og det kunne man 
på landet. Vi havde nok 1000 liter benzin stående 
i udhuset. Min fars virksomhed gik strygende i de 
år, og vi lakerede mange stole. Alle tomme dunke, 
som havde indeholdt celluloselak og fortynder, 
blev omhyggeligt renset og gemt, og når lejlighed 
bød sig, blev de fyldt med benzin og opmagasi-
neret. I låget var der en lille rondel af mellem-
lægspapir. Der var måske smuttet et stykke med i 
tanken under en optankning, men hvordan skulle 
man mon få det ud? Benzintanken i Ford‘en lå lige 
under bænke-sædet. Der var en lille klap, hvor 
benzinrøret blev ført ud ad tanken, som kunne 
skrues af. Vi holdt lommelygterne lidt på afstand, 
for gnister og benzindampe kunne forenes hurti-
gere, end vi ønskede. Intet resultat. 

Ud med hjerter og klør
Da min far fortalte historien til mekanikeren, jeg 
tror det var i Hammel, foreslog han at tage blik-
saksen og klippe et hul i tanken. Det blev gjort, 
og ud kom to lettere opløste spillekort. Et hjerter 
otte og det andet var vist et klør seks. Tanken blev 

af sikkerhedsgrunde ikke svejset, men tinloddet. 
Tinnet tålte ikke vibrationerne i den gamle kasse, 
så det slog revner, og benzindampene i kabinen 
gav os alle hovedpine, men min mor dampede 
lystigt videre på sine Broadway-cigaretter i bilen. 
Vi kunne være kommet i himlen alle tre, og det 
med et ordentligt brag.

En lokal chauffør blev ansat
Men hvad skete der ellers på heden, når vi ikke 
var optaget af den varevogn, som trods alt var 
vores livline til verden udenfor? Den hentede træ 
til produktionen og leverede stole til kunderne. 
Faktisk ansatte min far en chauffør. En lokal (jeg 
har glemt hans navn, var det Peter et-eller-andet). 
Han havde et lille husmandssted oppe på Havb-
akken på Sjelle Mark og et kørekort. Havbakken 
var i øvrigt intetkøn på lokaldialekt og hed ”Hav-
bakket.” Chaufføren var et gævt og sjældent men-
neske. Husmand med mange andre aktiviteter, og 
så kunne han spille skak. Det var der ikke mange 
på egnen, der kunne, så han spillede med sig selv. 
Whist, jo det kunne de, men skak, nej. Han pas-
sede vandværket, var brøndgraver og drænings-
mester, han kunne det der med vand, jord og 
cement. Da vi havde en trærod som skulle tages 
op, kom han med et par stænger dynamit, deto-
natorer og en lang lunte. Heldigvis havde han et 
reb i roden for ellers var den gået i kredsløb. Væk 
var den og det med et brag, som fik vinduerne til 
at klirre. Faktisk var vi kommet til at kende ham 
lige fra begyndelsen på Herskind Hede. Jeg kan 
dårligt forestille mig, at han ikke havde telefon, 
men jeg husker klart, at jeg flere gange blev sendt 
af sted på min cykel for at give ham en besked. Var 
det, fordi han ikke hørte telefonen, hvis han var i 
marken eller andet steds?

Badeværelse med kar måtte der til
Skolen var fra begyndelsen i 1910 udstyret med tre 
sandlokummer og et pissoir i den nordøstlige gavl 
af udbygningen. Det, syntes mine forældre ikke, 
var sjovt. Vi havde altid haft WC, badeværelse og 
badekar, og det skulle vi også have på Herskind 
Hede.

Grunden til, at jeg ikke kan huske, hvad vores 
chauffør hed, er helt enkelt den, at vi aldrig brugte 
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hans rigtige navn i omtale. Han var, som I nok kan 
forstå, et meget omhyggeligt og pligtopfyldende 
menneske. Han havde fået klare instruktioner 
om, at når han leverede stole til vore kunder, så 
skulle han sørge for at aflevere fakturaen og få ”æ 
pænge me’ hjem” i form af kontanter, en check 
eller til nød en veksel. Det holdt han. Vores nok 
største kunde var en møbelgrosserer i Horsens, 
og han hed Groth. Han fik ofte leveret et stort 
læs stole (100-120 alt efter modellen). En dag, da 
vores chauffør leverede stole, var Groth ikke på sit 
kontor. Chaufføren lavede et farligt hus, for han 
havde læsset det hele af og truede med at læsse 
Ford ’en igen, hvis han ingen penge fik. Jeg tror 
ikke, det kom så langt. Men da Groth kom tilbage 
kort efter, at vores medarbejder havde sat kursen 
hjemad, fik han hele historien. Han skyndte sig at 
køre efter ham for at aflevere betalingen, men selv 
om han havde en stor og hurtig bil, havde han haft 
svært ved at indhente Ford ’en. Tilbage på kon-

toret ringede han straks til min far og undskyldte 
episoden. Groth var en af de kunder, som havde 
plaget livet af min far i håbet om, at han ville pro-
ducere stole til ham. Derfor ville han under ingen 
omstændigheder miste sin leverandør. For at tø 
isen op sagde Groth i telefonen til min far, at det 
var en gevaldig chauffør vi havde, og at han havde 
haft det svært med at indhente ham. ”Kører han 
stærkt?” spurgte min far, og Groth svarede: ”Om 
han gør? Jeg vil snarere sige, at han flyver lavt!” 
Fra den dag kaldte vi ham kun ”Piloten”.

Omhyggelig med timeregnskabet
Piloten var givetvis et intelligent menneske, og 
han kunne regne. Han blev af nogle anset for at 
være lidt doven. Han kunne til tider bruge meget 
tid på at finde en nemmere metode i stedet for 
bare at mase på. Han havde en knallert, som uden 
at kimse trak ham op ad Havbakken. Det var Velo 
Solexens forgænger. Motoren lidt under styret og 

Her kan man skelne den færdige medarbejder-
bolig til højre og se, at udhænget er blevet hvidt.
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træk på forhjulet, monteret på et lidt forstærket 
stel af en herrecykel. Han brugte timer på at holde 
den ved lige, for uden dette transportmiddel var 
hans aktionsradius minimal. Når der var sne eller 
andre klimatiske forhindringer, hentede vi ham 
i bil. Han var timelønnet, og han førte et meget 
omhyggeligt regnskab i en bog, som stod på en 
bestemt plads i værkstedet. Han havde nogle faste 
dage, hvor han skulle komme forbi for at aftale, 
hvornår vi havde brug for ham næste gang. Det 
gjorde han. 

Spildevandet fra skolen blev ledt via et cirka 200 
meter langt rør til noget, jeg tror var en tidligere 
mergelgrav på Rasmus Fogsgaards (vores nabo) 
mark midt mellem skolen og savværket. Om det 
ikke var mergel, man havde gravet, så var det 
givetvis noget andet (ler?), for hul-
let i marken bar tydeligt præg af at 
være gravet. Det, der manglede hos 
os, var en septiktank. Det klarede 
Piloten. En uges tid senere og efter 
en del gravearbejde på gårdsplad-
sen var vi klar til at installere WC, 
badeværelse og køkkenvask. 

Smeden var bedst til hest
Lige overfor savværket var der en 
smedje. Smeden viste sig at være 
bedre til hestesko end til sanitet, 
men det fortalte han ikke til nogen, 
og da slet ikke til kunderne.

Vores WC/bad var ikke ret stort, og der, hvor 
det var indrettet, var der ikke mange muligheder 
for at gøre det større. Det var vist nok indrettet 
i det, der oprindeligt var spisekammeret. Vi fik 
køleskab og havde kælder, så spisekammeret var 
blevet overflødigt. Af pladsmangel fik vi et sidde-
badekar med bruser. Den slags fører ofte til sprøjt 
og vand på gulvet. Derfor skulle vi have gulvafløb 
i flisegulvet. Det fik vi, men uden vandlås. Det 
lugtede fælt. Faktisk var sandlokummerne en 
lise for næsen ved siden af det, vi nu oplevede. 
Konfronteret med problemet om den manglende 
vandlås fortalte smeden, at det mente han ikke, 

der var plads til. Da min far ikke var enig, tegnede 
han selv en gulvvandlås for smeden. Det gik han 
hjem og tænkte lidt over, og et par dage efter kom 
han med noget, der lignede min fars tegning. Den 
havde han selv smedet. Tung, solid og effektiv 
vandlås. Indstøbt i betongulvet kunne ingen se, at 
det var noget hjemme-klyttet makværk, da risten 
blev lagt over. Vi skiftede smed. Ham i Sjelle var 
ikke så lidt bedre til de finere reparationer, men 
jeg ved ikke meget om hans evner til at sko en 
hest.

 
 Til venstre ses Karl Johans Nørvang 

Kristensens mor, og til højre er det 
Karl Johan selv med hunden Jack. 
Hvem de øvrige er, vides ikke.

Dette er blot et lille udtræk af en længere be-
retning, som Karl Johan Nørvang Kristensen 
har sendt til os. Hvis du vil læse historien i 
sin fulde længde, kan du finde den på 

 www.herskindsigt.dk 

Hvis du ikke har adgang til internettet, 
hjælper vi dig gerne med et print. Kontakt os 
da på telefon 2231 0191.



Byrådet inviterer til inspirationsmøde 9 januar
 

Byrådet inviterer til samarbejde om de langsigtede udviklingsmuligheder i lokalcenterbyer 
og landsbyer.  

Byrådet ønsker at inddrage borgerne i dialog om de langsigtede udviklingsmuligheder i 
lokalcenterbyer og landsbyer i foråret 2018. 

Byerne opfordres til allerede nu at gå i gang med at drøfte udviklingsbehov- og muligheder 
i de enkelte byer, herunder også om der kunne være perspektiver i at samarbejde med en 
eller flere nabobyer. 

Som optakt til Jeres arbejde inviteres I til inspirationsmøde på Fælleden, 
Skanderborg Fælled 1, den 9. januar 2018 kl. 17-19. 

Her vil I kunne møde det nye Byråd og desuden vil administrationen vise, hvordan I 
arbejder med de digitale kort i GIS samt orientere om de gældende retningslinjer i 
Kommuneplan’16. 

Vi håber, I har lyst til at deltage i samarbejdet. 

Alle er velkomne til inspirationsmødet, som I bedes tilmelde jer via på 
https://skanderborg.nemtilmeld.dk/129/ 

Staben Kultur, Borgere og Planlægning 

Privat & erhverv
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Nybyg/tilbyg
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