
 
30. årgang nr. 114  Juni 2007 

Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført 
kalender, og hvor teksten i de seneste 15 numre kan findes. 

 

 
Graver Thorsø studerer programmet 
før optagelserne til DR-udsendelserne 
Se også bagsiden og omtalen på side 35-36 
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”Nye ideer betyder mere arbejde!” 
Det er et udsagn, vi alle kan nikke genkendende til. Men det kan jo forstås 
på flere måder - alt efter hvilke briller man har på. 
 

   Typisk vil vi i det frivillige arbejde reagere ved at være bekymrede for, om 
vi nu - i vores i forvejen pressede situation - kan klare også denne aktivitet.  
 

   Men reelt er det de gode ideer, der giver nyt liv, nye oplevelser, ny inspi-
ration og fornyelse. 
 

   Overført på samfundsmæssigt plan er det de nye ideer, der skaffer folk i 
arbejde, og vel i sidste ende denne kreative evne, som vi som danskere skal 
overleve på. 
 

   Men når vi kikker hinanden i øjnene i sommerfestudvalget og får nye 
ideer, kommer næste spørgsmål op: ”Hvem skal så udføre arbejdet?”  
 

   Det gamle sommerfestudvalg meddelte sidste år, at det var så sidste gang, 
at de ville stå for festen, så nye kræfter måtte til.  
 

   Heldigvis har der meldt sig 4, som gerne vil hjælpe. Men et nyt festudvalg 
i traditionel forstand er endnu ikke etableret. Måske er tiden også løbet fra 
den form, men afviklingen af en sommerfest kræver, at der er nogen, som 
går ind og tager ansvar.  
 

   De fremmødte har nu med hjælp fra det gamle festudvalg fastlagt pro-
grammet, så vi får en sommerfest igen i år. Men der er brug for hjælp til en 
lang række opgaver - herunder også til at gennemføre nogle af de nye ideer. 
 

   Sommerfesten har bestået i mere end 30 år og er blevet en fast tradition, 
som sætter rammen om et godt sammenhold i området. Så efter min mening 
skylder vi hinanden og de personer, som gennem årene har ydet en kæmpe 
indsats for at fastholde traditionen, at den bliver videreført. 
 

   Tænk på det, når du bliver bedt om at gi´ en hjælpende hånd med sommer-
festen. God sommer til alle!       Mogens Grejsen
  

 2



 3

HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste  
del af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter og 
nyt i området. Næste nummer udkommer midt i sept. måned 2007.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD. Juni 2007  
  4 -  7 Aktivitetskalender 
  8 -12 Landsbyrådet  
 13  Herskindskolen 
 14  Børnehaven Nordlyset 
 15  Sirius. Mini-, Junior- og Ungdomsklubben  
 16-19 Herskind Brugsforening 
 20-24 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
  25  Grundejerforeningen Lærkebo 
 26  Skivholme Forsamlingshus 
 27  Herskind Dilettanter  
 28  Herskind Forsamlingshus 
 29-34 Herskind Boldklub 
 35-36 Skivholme-Sjelle-Skjørring kirkesogne  
 37-40 KFUM-spejderne 
 41  Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 42-45 Hertha Levefællesskab 
 46-48 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto 
Vinder af hovedbrud marts 2006: Hanne Andreasen, Fuglevænget 14. 
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.46) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN senest den 1.september 2007.   
Forsiden viser en situation fra TV-optagelserne i Skivholme Kirke.  
REDAKTION:  Mail: Hagra@mail.dk                                  
Fællesråd (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt *) 8695 4155  
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6820 
Nordlyset(Børnehaven) Hanne-Mette Kring 8695 4800 
Sirius(Klubberne) Merete Taastrup 8695 8909 
Herskind Brugsforening Ida Jensen 8695 4057 
Herskind Grundejer-Borgerforen. Mogens Grejsen 8695 4345 
Grundejerforen. Lærkebo Marianne R. Hansen 8695 4760 
Skivholme Forsamlingshus Nina Andersen 8695 4366 
Herskind Forsamlingshus Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Bjarne Mikkelsen 8695 4166 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt 8695 4155 
Hertha Levefællesskab Per Clauson-Kaas 8793 0605 
      *) Ansvarshavende chefredaktør 

mailto:Hagra@mail.dk
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Arrangements- Kalender 
         Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement at tjekke, om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans  tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@mail.dk  
eller til: Tove (Herskindskolens kontor) tlf. 8754 6828 
eller se den ajourførte kalender på biblioteket eller www.herskindsigt.dk.  

Næste nr. af Herskindsigt udkommer ca. 15. sept. 2007 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1. sept. 2007 
 

Juni 2007 
Dag  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 9 1530 Optagelse af gudstjeneste til TV Skivholme kirke 35 
sø 10     
ma 11     
ti 12     
on 13 19 Fortræning, pilgrimsvandring Hertha 24 
to 14     
fr 15     
lø 16  Fodboldweekend, FC-Langelinie  33 
sø 17         -             “               -  33 
ma 18     
ti 19     
on 20 19 

19 
Fortræning, pilgrimsvandring 
Besøg hos Specialité 

Stjær Kirke 
Lyngballevej 6 

24 
22 

to 21  Borgermøde om kommunen Skanderborg 9 
fr 22     
lø 23 18 

1830 
Grillen varmes i Skivholme 
Sankt Hans fest, Herskind 
Ungdomsklubben på Weekendtur

Skivholme F-hus 
Legepladsen 
Søhøjlandet 

26 
23 
 

sø 24  - “ -       - “ -  
ma 25  - “ -       - “ -  
ti 26     
on 27  

19 
Sidste aftenåbning i biblioteket 
Fortræning, pilgrimsvandring 

Herskindskolen 
Stjær Kirke 

15 
24 

to 28  Fælles spejder-afslutning Spejderhytten 38 
fr 29  Oldboys-sæson slutter V. Herskindhallen 31 
lø 30  Skolens sommerferie starter   

mailto:hagra@mail.dk
http://www.herskindsigt.dk/
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Juli 
Dag  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1  Tilmeldingsfrist, pilgrimsvandr. Tlf.+mail 24 
ma 2 19 Sommertræning oldboys starter V.Herskindhallen 31 
ti 3     
on 4     
to 5     
fr 6     
lø 7     
sø 8     
ma 9     
ti 10     
on 11     
to 12     
fr 13     
lø 14     
sø 15     
ma 16     
ti 17     
on 18     
to 19     
fr 20     
lø 21     
sø 22 14 DR-gudstjeneste med lokale Fjernsynet 36 
ma 23 18 Fællesspisning med varm grill Skivholme F-hus 26 
ti 24     
on 25     
to 26     
fr 27     
lø 28     
sø 29     
ma 30     
ti 31     
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August 
Dag  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1 19 Fortræning, pilgrimsvandring Hertha, Landsbyvænget 24 
to 2     
fr 3     
lø 4     
sø 5     
ma 6     
ti 7     
on 8 19 Fortræning, pilgrimsvandring Storring Kirke 24 
to 9     
fr 10     
lø 11     
sø 12     
ma 13 19 Sidste sommertræning, Oldboys Ved Herskindhallen 31 
ti 14  1.skoledag efter sommerferie   
on 15  

 
19 

1.aftenåbning i biblioteket 
Oldboys-træning starter 
Fortræning, pilgrimsvandring 

Herskindskolen 
Ved Herskindhallen 
Skivholme F-hus 

15 
31 
24 

to 16  HB´s sommerfest Ved Herskindhallen 30 
fr 17  HB´s sommerfest Ved Herskindhallen 30 
lø 18  HB´s sommerfest 

Pilgrimsvandring 
Ved Herskindhallen 
Skanderborg kommune 

24+30 
8+24 

sø 19  HB´s sommerfest Ved Herskindhallen 30 
ma 20     
ti 21     
on 22     
to 23 17 Bæverne starter efter ferien Spejderhytten 38 
fr 24 18 Fællesspisning m. varm grill Skivholme F-hus 26 
lø 25     
sø 26     
ma 27     
ti 28     
on 29     
to 30     
fr 31     
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September 
Dato  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 1  Tilmeldingsfrist for VUC-kurser Brugs+tlf.+mail 12-13 
sø 2 11 Høstmarked  Hertha 43 
ma 3     
ti 4 19 Start på M/K motionsgymnastik Herskindhallen 33 
on 5 19 Redaktionsmøde, Herskindsigt Biblioteket  
to 6     
fr 7     
lø 8     
sø 9     
ma 10     
ti 11     
on 12 1930 Koncert  Skivholme Kirke 36 
to 13     
fr 14     
lø 15     
sø 16  Loppemarked Skivholme F-hus 26 
ma 17     
ti 18     
on 19     
to 20     
fr 21     
lø 22     
sø 23 13 Svampetur i Jeksendalen Kollens Mølle 41 
ma 24     
ti 25     
on 26     
to 27     
fr 28     
lø 29     
sø 30     
ma 31     
  6.okt.2007: Høstfest i Skivholme  Side 26 
14.okt.2007: Hatte-teater i Skivholme Forsamlingshus Side 26 
21.okt.2007: Sporenes dag. Spor i landskabet. Side 10  
21.okt.2007: Sogneeftermiddag i Skivholme Kirke Side 36 
26-27.okt.2007: Dilettant i Herskind Forsamlingshus Side 27 
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Landsbyrådet 
Hva’ har de gang i – i Landsbyrådet?? 
Ja, vi har bogstavelig talt fuld gang i noget, nemlig Pilgrimsvandringen,  
som nu involverer såvel menighedsråd som Herskind Boldklub. 
 
Afviklingen sker om lørdagen den 18.aug. sideløbende med Boldklubbens 
sommerfest. Så vi har indledt et samarbejde om sommerfestens program, og 
alt tyder på, at vi får en fin symbiose*) ud af det. Se flere oplysninger på 
internettet www.pilgrimsvandringen.dk  
 
Det drejer sig om, at alle får en god oplevelse, og det tror vi på, vil blive 
tilfældet. Nu er der i hvert fald noget for enhver smag og pengepung. Vort 
håb er så, at alle vil modtage tilbuddene i den ånd, som de er tænkt, og 
respektere den forskellighed, som også er en del af vores kultur. 
 
Når sommerferien er overstået, tager vi for alvor fat på nogle af de mange 
projekter, som vi med vores projekt ”Nyt liv på Nordpolen” fik afdækket    
et behov for at gøre noget ved. 
 
Vi er i den heldige situation, at vi på ny har modtaget tilsagn om støtte fra 
Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. Det gør arbejdet lidt lettere, at vi 
ikke skal vende hver 5-øre, før vi sætter arbejderne i gang. Så tak til Eja for 
hendes forarbejde med at skaffe midler til huse. 
 
Et af de projekter, vi først vil tage fat på, er etableringen af ældreboliger og 
ungdomsboliger. Finn Boisen har påtaget sig rollen som igangsætter på den-
ne opgave. Så følg med i dags- og ugepressen eller på www.herskindsigt.dk, 
når der indkaldes til det indledende møde, hvis det er noget, du gerne vil 
deltage i. 
 
I Skivholme er man ret langt fremme med arbejdet med at etablere flere 
naturstier, og trafikgruppen har lavet en fornyet henvendelse til kommunen 
om etablering af cykelsti til Herskindskolen. Landsbyrådet støtter op om 
begge tiltag, og vi er glade for, at nogle af sig selv påtager sig dette arbejde. 
Det er den måde, tingene fungerer bedst på. Vi skal ikke gennemføre 
projekter, som ikke har forankring i det lokale fællesskab. 

http://www.pilgrimsvandringen.dk/
http://www.herskindsigt.dk/
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Landsbyrådet 
 
Vi har deltaget i det fællesmøde, som kommunen afholdt d.6.juni. om politik 
for borgerinddragelse, og vi er vendt tilbage til Herskind/Skivholme med det 
indtryk, at det nye byråd er meget indstillet på at gøre borgerinddragelse til 
et vigtigt punkt, når der skal ske forandringer både lokalt og i kommunen.  
 
Den 21.juni er der igen borgermøde i kommunen. Denne gang handler det 
om kommunens strategiplan. Det er et åbent møde, og selv om der ikke i 
første omgang er indsat bus fra vores områder, er jeg sikker på, at det vil 
ske, hvis der er mere end 10 deltagere, der vil med herfra. Så ”Hold Dem 
endelig ikke tilbage – de herrer og damer!” Det gælder vores fremtid!! 
 
Organiseringen af landsbyrådets opgaver: 
Meget mod min vilje blev jeg overtalt til at tage posten som formand for 
Landsbyrådet. Men nogen skal jo tage aben, og når man har sagt ”A”, må 
man jo også sige ”BE” – er der nogen, der påstår. 
 
Når vi er færdige med vores indledende projekt Pilgrimsvandring, vil jeg 
arbejde for, at vi får ændret og tilpasset paragrafferne i Herskind Grundejer 
og Borgerforening, så der ikke foregår overlap og interessekonflikter. 
 
Efter min mening vil Landsbyrådet passende kunne overtage nogle af de 
aktiviteter, som er opstartet af HG&B, fx velkomst proceduren - og så få den 
udbredt til at gælde hele sognet. 
 
*) Symbiose = Samliv til indbyrdes nytte mellem forskellige arter   

Mogens Grejsen 
 
   Landsbyrådet kan kontaktes via tlf. eller e-mail: 
Mogens Grejsen, Fuglevænget 21:  Tlf. 8695 4345. Mail: grejsen@os.dk 
Hans Gravsholt, Fuglevænget 8:  Tlf. 8695 4155. Mail: hagra@mail.dk  
 

 
 

mailto:grejsen@os.dk
mailto:hagra@mail.dk


Landsbyrådet 
Spor i landskabet ved Herskind 

 Der har været afholdt to ture på Sporet ved Herskind – begge var i fint vejr. 
Desværre var vi kun 10 til morgenturen og 15 til aftenturen. Der er hårdt at 
komme op til morgenturen, der startede kl.4, men skønt når man er kommet 
ud i naturen. På begge turene fløjtede nattergalen flittigt, og på aftenturen 
havde deltagerne kaffe og småkager m.m. med. Se nedenstående foto fra 
sporet nede ved Lyngbygård Å. 
 

Den 21.oktober afholdes der igen ”Sporenes dag” mange steder i Danmark.  
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ud for denne dag.  

Mere om dette i næste nr. af Herskindsigt 
 

 Turene arrangeres sammen med Hertha og Danmarks Naturfredningsforen. 
Se billeder og omtale af Sporenes dag i Herskind på www.spor.dk. Vælg 
”Arrangementer” og derefter Sporenes dag 2006 nederst i venstre kolonne. 
Se også siden fra Skanderborg afd. af Danmarks Naturfredningsforening. 
Til nattergaleturen til Tåstrup sø var tilslutningen fin. Se foto på side 41.  

          Hans Gravsholt 
 

 10

http://www.spor.dk/
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Landsbyrådet 

Lokalhistorie 
   Den 25.april var lokalhistoriegruppen igen samlet på Herskindskolen. Som 
sædvanlig var der udveksling af gode historier og billeder m.m., selv om der 
ikke var så meget nyt som ved tidligere møder. Hvis nogen kan bidrage med 
nyt på området, er de meget velkomne i gruppen, men de må også gerne 
komme, selv om de blot er nysgerrige. Vi samles igen efter sommerferien. 
   Gruppen har kontakt med Galten Egnsarkiv, og der foretages udveksling 
af oplysninger og materialer. Jeg er med i en gruppe af frivillige, der bl.a. 
hjælper med renskrivning af bidrag til ”Annales”, og vi skiftes til at have 
vagt i Egnsarkivets betjeningstider mandag kl.19-20 og torsdag kl.16-18. 
Alle kan dog i Galten Biblioteks åbningstid komme i Egnsarkivets forrum 
ved at låne en nøgle af personalet.  Hans Gravsholt   

 

Lektie-Cafe. 
   Vi må i skrivende stund sige farvel til Mette Rask Bøgh (mor til Nanna i 
2.kl.), som har hjulpet i lektie-cafeen ind til sommerferien. Mette er lærer, 
men nu på barsel med lille Ditte. Vi siger tak for hjælpen til Mette og håber 
på, at andre vil overtage ”arbejdet”. Det er dejligt, hvis nogle vil hjælpe i 
vores lektie-cafe.         På Herskindskolens vegne: Jette Liborius  

 

Edb for ældre 
   På Herskindskolen har der nu i 2 år været et tilbud. Det blev startet ved at 
elever i 7. og 8. klasse underviste pensionister, og derved fik prøvet at lære 
fra sig i noget, de var gode til. De fik derved en positiv oplevelse, og bag-
efter fik de et bevis på det. 
   Da eleverne i efteråret 2006 ”desværre” fik fritidsjob, måtte der findes en 
anden løsning, og heldigvis ”fandt” vi ”et substitut”, der i forvejen under-
viste ældre i edb. Han sagde ja til at undervise, så vi kunne fortsætte. Tak til 
ham for indsatsen. Vi mødes igen til efteråret. Det er gratis at deltage. 
   Mere om det i næste udgave af Herskindsigt. Alle er velkommen. Det 
drejer sig om et par timer én gang om ugen sidst på eftermiddagen, og der 
holdes frikvarter, hvor der serveres kaffe med småkager. Vi har været 15 
personer, og næsten hver gang har der været en halv snes fremmødte. 
 Som det fremgår af efterfølgende side, tilbyder VUC-Skanderborg et kursus 
i IT. Der er sikkert behov for begge tilbud, hvor VUC´s tilbud nok det mest 
professionelle. Derfor vil jeg gerne have tilkendegivelser fra interesserede. 
Se nederst næste side.   Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 
VUC Skanderborg-Odder tilbyder kurser på Herskindskolen 
 

Billedkunst  
Vil du slippe din indre kunstner løs? 
Vil du lære om farver, komposition og materialer? 
Vil du have indblik i kunsthistorien? 
Vil du med på kunstudstilling? 

   Kun fantasien sætter grænser – og vi skal vidt omkring i kunstens verden 
praktisk såvel som teoretisk og historisk.  
 

Engelsk  
Har du svært ved at begå dig sprogligt, når du er på ferie i udlandet? 
Står du af, når du zapper dig ind på en engelsksproget kanal? 
Er en brugsanvisning på engelsk det rene volapyk? 
Forstår du ikke, når du bliver mødt med engelske slangudtryk? 

   Vi kommer vidt omkring mange spændende emner som fx kultur, rejser, 
turisme, fester, mad, kunst, musik, film – kun fantasien sætter grænser.  
   Du bliver i stand til at kommunikere på et fornuftigt niveau og bliver god 
til at tilegne dig viden på egne interesseområder. See you!  
 

IT 
Har du svært ved at begå dig i Cyberspace? 
Står du af, når vi siger PowerPoint? 
Er en installationspakke til et program det rene volapyk? 
Kender du ikke genvejstasterne i Word? 

   Vi kommer vidt omkring mange spændende emner: Office-pakken, 
herunder tekstbehandling, regneark m.m. samt informationssøgning på 
internettet og meget andet. 
 

Har et af ovenstående tilbud på Herskindskolen din interesse, så tilmeld dig. 
Kurserne kræver ingen specielle forudsætninger – kun lysten til at lære. 
Undervisningen tager udgangspunkt i dine kvalifikationer og behov og 
tilrettelægges i samspil med dig og de øvrige deltagere på holdet.  
Kurserne er på i alt 45 lektioner og forventes startet sidst i september 2007. 
Der er 3 lektioner om ugen. Tidspunkter for undervisningen tilrettelægges 
efter aftale. Kurserne koster 300 kr. – Engelsk-kurset dog kun 100 kr. 
Læg din tilmelding i Herskindsigt’s postkasse inden d.1.9.2007 eller mail til 
Hans: Hagra@mail.dk og/eller til Lars: lra@eductor.dk          
 

Vil du have mere information om kurserne, er du meget velkommen til at kontakte 
Lars Rask Petersen, Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC mobil 20 98 33 81.  

mailto:Hagra@mail.dk
mailto:lra@eductor.dk
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      Herskindskolen 
 
 

 
   Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde i mit første skoleår. Det har 
været spændende at være med og opleve dannelsen af det nye Fællesråd, 
som bygger på landsbyrådet - det tidligere Kulturcenter. 

 

LADINGVEJ 16, HERSKIND 
Tlf. 8754 6828     Fax. 8754 6838 
mail: herskindskolen@galten.dk 

www.herskindskolen.dk 

   Jeg synes, vi har et godt samarbejde om det lokale foreningsliv og skolen, 
og ser frem til nye initiativer omkring voksenundervisning på Herskindsko-
len. Her bliver der mulighed for både IT, matematik, engelsk og billedkunst 
for voksne på skolen. Læs om dette andetsteds i Herskindsigt.  
   Jeg ønsker alle en god sommerferie og ser frem til et nyt skoleår med nye 
initiativer. Først bliver det jo Pilgrimsvandringen. 

Se også annonce om en ”morgenåbner” på side 25. 
Med venlig hilsen Kim Sørensen, Herskindskolen 

    

Matematik for forældre – Herskindskolen  
   Mor eller far! Kom lige og hjælp mig! Der er noget matematik, som jeg 
ikke kan finde ud af!  Lyser det bekendt?   Tænker du: Åh nej”? 

- Så er Matematik for forældre lige noget for dig. 
Det kan være svært at hjælpe sit barn med matematikken. 

- måske er det mange år siden, du gik i skole og selv lærte matematik 
- måske er formler, koordinatsystemer og andengradsligninger ”glemt” 
- måske lærte du ikke selv matematikken så godt 
- måske lærte du matematikken på en anden måde, da du gik i skole 
- måske har du svært ved at forklare, hvordan du løser matematikopgaver  

   Kurset tager udgangspunkt i børnenes materialer og undervisningen til-
rettelægges i samspil med dig og efter dine kvalifikationer og behov. Du 
skal ikke måles og vejes på dine kundskaber, men udvikle et brugbart 
værktøj til lektiehjælp. Kurset indeholder: 

- en introduktionssamtale mellem dig og underviseren 
- afklaring af holdets forudsætninger, ønsker, behov og forventninger 
- hvad lærte du, da du gik i skole – og hvad lærer dit barn 
- introduktion til pædagogik og didaktik – hvordan lærer vi bedst? 
- tavleundervisning, opgaveløsning, svar på spørgsmål osv. 
- opfølgning og evaluering 

Kurset er gratis og er på 40-60 lektioner alt efter deltagerforudsætningerne 
og starter i slutningen af september på Herskindskolen.  
Vil du have mere information om kurset, er du meget velkommen til at kontakte 
Lars Rask Petersen, Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC mobil 2098 3381

mailto:herskindskolen@galten.dk
http://www.herskindskolen.dk/
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
 

   I børnehaven nyder vi allerede den sol og varme, der har været her. Så 
vores legeplads bliver benyttet flittigt. Derfor er det rigtig godt, at børne-
havens arbejdsdag løb af stablen den 2. maj. Bestyrelsen og børnehaven 
takker for den store og gode opbakning. 
   Det var en hyggelig eftermiddag og aften, hvor der også blevet lavet en 
masse vedligeholdelsesopgaver ved legepladsen, så den igen bliver pæn at 
kigge på og sjov at lege på. 
   Med sommeren fulgte også børnehavens sommerfest, som løb af stablen 
fredag den 8. juni. Det var en rigtig god eftermiddag/aften, hvor der var tid 
til at tale med andre forældre fra børnehaven og måske se kroge af børne-
haven, man ikke anede eksisterede!!!! 
   Hverdagen i børnehaven er blevet en smule roligere, nu da de store lyn-
børn har forladt børnehaven. Der blev holdt en rigtig god afskedsdag for 
børnene, hvor de optrådte om eftermiddagen for hele børnehaven og foræl-
dre. Om aftenen var de så til fest alene uden forældre – det var en rigtig stor 
og dejlig dag for børnene. 
   Afskeden med de store børn har medført nogle omrokeringer i børne-
haven, således at de små lynbørn bor midt i børnehaven, hvor der findes 
puslefaciliteter m.v. Planeten - med de mellemste børn - er i den bagerste  
del af huset, hvor der er et loftsrum, idet det er den gruppe med flest børn. 
Stjernegruppen, de ældste børn, er således blevet i den forreste del af huset.  
   Sommeren i Nordlyset kommer forhåbentlig til at gå med en masse ude-
aktiviteter og vandpjaskeri i en solrig og varm sommer, så husk at smøre 
børnene godt ind i solcreme allerede fra morgenstunden.  
   Børnehaven Nordlyset ønsker alle en rigtig god sommer. 
 

Forældrebestyrelsen: 
Camilla B. Rasmussen: Formand 
Ove Nielsen: Næstformand 
Ann Bach Christensen  
Charlotte J. Mikkelsen: Suppleant 
Hanne-Mette Hampe Kring: Suppleant 
Kathrine Wilhardt: Pædagog og medarbejderrepræsentant 
Bente Lindahl: Institutionsleder 
Mette Bjerregaard: Souschef 

På bestyrelsens vegne Hanne-Mette Hampe Kring 



  

Nyt fra Sirius dvs. Mini-,  
Junior- og Ungdomsklubben 
  

  Solen skinner fra en skyfri himmel, sommeren er over os. Det betyder for  
SIRIUS, at nye børn finder vej til os. Vi vil gerne sige velkommen til de ny 
miniklub-medlemmer og selvfølgelig også velkommen til deres forældre. 
 
  Hele sommeren er der aktiviteter i klubben; i uge 27 er der den årlige lejr.  
Vi gentager succesen fra sidste år og holder lejr ved klubben. Lejren bliver 
afsluttet med den årlige sommerfest, hvor vi griller vores medbragte mad,  
og klubben står for at lave salatbord. 
 
 Der har lige været en høringsfase ang. budget 2008. Som det ser ud lige nu,  
skal der spares 1 % af budget t (i år er det 2 %). Samtidig er det endnu  
uvist, hvordan den nye klubst ktur kommer til at se ud. Det vil først blive  
afklaret i løbet af efteråret. De
 
  Konsekvenserne af besparel
ikke kender den nye struktur.

 

Herskind 
 

   Onsdag d.27.juni er den sid
 Husk at biblioteket er lukket 
med d.13.august. Kom og lån
serier, en oplæsningsbog, en q
en god krimi, en kærlighedsro
   De kan evt. lånes for hele so
onsdag aften efter sommerfer
 

Biblioteket er før og efter som
Benyt indgangen over for sko
Betjeningstiderne er så: Man
fredag kl.9-12. Tirsdag ingen
 

te
ru

t betyder, at vi året ud fortsætter som nu. 

sen er lidt svære at gennemskue, fordi vi netop  
 

På bestyrelsens vegne Merete Taastrup  
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Bibliotek Tlf. 8754 6829 
ste aften-åbning inden ferien. 
i skolens sommerferie, dvs. fra d.30.juni til og 
 noget til ferien: Børne CDér eller bånd, tegne-
uizbog, en ”Flunker” bog, selvlæsningsbøger, 
man eller …. 
mmerferien – indtil d.15.august. Første 

ien bliver d.15.august 
merferien åbent til selvbetjening i kl.9-15 

lens hovedindgang.  Tlf. 87546829  
dag og torsdag kl.9-13, onsdag kl.16-20 og 

 betjening.  Jessica 



 
HERSKIND BRUGSFORENING  
Af Ida Jensen, bestyrelsesformand 
 

   Sommeren er kommet, og et travlt forår i Brugsen er fløjet af sted. 
Brugsens to største arrangementer er jo generalforsamlingen og dividende-
aftenen, som jeg blandt meget andet vil skrive om i dette blad. 
  

Resultatet i 2006 
Brugsens overskud blev 104.000 kr. i 2006. Det var ca. halvdelen af det, vi 
havde budgetteret med, men set i forhold til situationen i 2006 er resultatet 
acceptabelt. Den væsentligste årsag til det lavere overskud var et vigende 
benzinsalg. I 2006 solgte vi benzin for 8,3 mio. kr. mod 9,9 mio. kr. i 2005. 
Omregnet svarer det til omkring. 4.000 færre besøg ved tanken, og at Brug-
sens indtjening på benzinsalget er faldet med ca. 113.000 kr. i forhold til 
2005. En glædelig udvikling i 2006 var, at indtjeningen på butiksomsæt-
ningen steg med 34.000 kr., selv om der blev solgt færre varer. 
 
Generalforsamlingen 
Der var mødt ca. 40 medlemmer frem til generalforsamlingen. Ud over 
gennemgang af generalforsamlingens dagsorden fik de fremmødte fornøj-
elsen af smagsprøver på forskellige aftensmadsretter, som de lokale ”mad-
kunstnere” fra Sjelle – Kim og Manuel - til lejligheden havde fremstillet af 
Brugsens råvarer. 
Gik du glip af generalforsamlingen, kan du finde formandsberetningen og 
referat af generalforsamlingen på vores hjemmeside. Desuden kan du også 
finde Kim og Manuels lækre opskrifter, men maden må du lave selv! 
 

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf én – Henrik Andersen – 
desværre ikke ønskede genvalg. Tak til Henrik for indsatsen i de forløbne to 
år. I stedet for Henrik blev Christian Bager valgt ind i bestyrelsen. Christian 
bor på Fuglevænget i Herskind, og vi vil byde ham velkommen til et forhå-
bentligt godt fremtidigt samarbejde i bestyrelsen. Henrik Andersen blev 
valgt til suppleant . 
Bestyrelsen har konstitueret sig uændret med samme formand, næstformand 
og sekretær som hidtil. Se en oversigt over bestyrelsen sidst i dette indlæg. 
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Herskind Brugsforening 
Dividende og bonus 
På generalforsamlingen lagde bestyrelsen op til diskussion af emnet:  
Skal vi fastholde dividenden i Herskind Brugs? Ideen med at udbetale divi-
dende er at dele ud af overskuddet til medlemmerne. Det forudsætter selv-
følgelig, at der samtidig skabes et tilstrækkeligt stort overskud at dele ud 
af. Dette har ikke været tilfældet i de seneste år, og det er derfor bestyrel-
sens opfattelse, at vi må overveje dividendens fremtid.  
   Ikke mindst set i sammenhæng med den ny fordelsordning, som FDB er i 
gang med at udvikle. Præcist hvordan den ny ordning kommer til at fungere, 
ved vi ikke endnu, men meget tyder på, at den vil blive mere fordelagtig for 
kunderne end den nuværende ordning og dermed også dyrere for butikken.  
 

Hvad er ellers ændret i forhold til tidligere, som betyder, at vi ikke p.t. kan 
skabe de gode driftsresultater, som vi tidligere har haft? 
 

Vi kan pege på flere forhold: 
• COOP har i de seneste år gjort en betydelig indsats for at sænke 

priserne i kæden 
• Konkurrencen på dagligvaremarkedet er blevet markant skarpere 

ikke mindst fra discountbutikkerne 
• Vi har investeret i en ny butik, dette betyder, at vi har store 

afskrivninger i regnskabet 
• Kundesammensætningen i området er ændret - flere af de trofaste 

kunder falder fra og erstattes af nye, der måske ikke umiddelbart 
føler samme tilknytning til butikken og til dividenden 

 

Disse forhold betyder ikke, at vi ikke kan drive en sund butik her i området. 
Men det betyder, at vi må tilpasse driften af butikken til de nye forhold. 
F.eks. ved at give rabatterne her og nu i forbindelse med indkøbet i stedet 
for som en overskudsdeling.  
Vi kan af de månedlige salgsstatistikker se, at medlemskortet bruges i min-
dre omfang end tidligere. Faktisk blev kortet i 2006 kun vist ved 42 % af 
vores samlede salg. I 2005 lå det på 46 % og i 2004 på 49 % 
 

I forbindelse med dividendeugen spurgte vi alle medlemmer, om de ville 
handle mindre i Brugsen, hvis de ikke fik dividende. Vi modtog 62 besva-
relser og resultatet blev 31 ja-stemmer og 31 nej-stemmer. Antallet af 
stemmer er ret lavt, idet vi havde udsendt omkring 600 medlemsbreve.  
Dvs. en stemmeprocent på ca. 10%. 
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Herskind Brugsforening 
Der er endnu nogle måneder til, at vi skal deklarere dividende for 2008 – 
nemlig i november 2007. I den mellemliggende periode vil vi meget appel-
lere alle til at komme med jeres synspunkter i denne debat. Bestyrelsen har 
langtfra truffet den endelige beslutning endnu. 
Brug f.eks. vores debatforum på Brugsens hjemmeside, eller læg dine syns-
punkter i ”ris/ros postkassen”, som vi har sat op i butikken. Både debat-
forum og ”ris/ros postkassen” kan selvfølgelig også bruges til kommentarer 
og meninger omkring alle mulige andre forhold omkring butikken. 
 

Dividendeugen 
Den 2. maj inviterede vi til årets dividendefest ved Brugsen. Vejret var selv-
følgelig dejligt med solskin, og helt perfekt til grill og hygge foran butikken. 
Mange havde fundet vejen til Brugsen denne aften, og der var en rigtig god 
stemning både ved grillen, fadølsanlægget og i hoppepuden, der hele dagen 
blev flittigt benyttet af børn fra hele lokalområdet.  
På vores hjemmeside er der nogle stemningsbilleder fra aftenen. 
 

Markedssituationen 
På generalforsamlingen blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle undersøge 
mulighederne for en kommende investering i naboejendommen for at sikre 
Brugsens fremtid. Som opfølgning herpå har bestyrelsen indhentet uvildig 
ekspertvurdering dels om markedssituationen, dels om de økonomiske 
muligheder. Om markedet er det vurderet, at Brugsen har en meget høj 
andel af indkøbsgrundlaget i lokalområdet. Da der ikke i de gældende 
lokalplaner indgår større udvidelser i boligmassen, ses derfor ikke umid-
delbart muligheder for at øge omsætningen væsentligt. 
På den økonomiske side ses der ikke umiddelbart realistiske muligheder for 
låneoptagelse i den størrelsesorden, der vil være nødvendig. 
På denne baggrund er det bestyrelsens opfattelse, at der ikke er p.t. er 
grundlag for at foretage yderligere overvejelser i sagen. 
 

Lidt om 2007 
Efter en lidt sløj omgang i 2006 kunne nogle nok have lyst til at spørge, 
hvordan går det så i 2007? Det spørgsmål vil vi rigtig gerne svare på, fordi 
det er gået forrygende i de første 4 måneder fra januar til april. Både i 
butikken og på den anden side af vejen – ved benzinanlægget. Omsætningen 
i butikken er steget med 7,5 % i forhold til sidste år. Der er således solgt for 
280.000 kr. mere end på samme tid sidste år, og det er også lidt mere, end vi 
havde budgetteret med. 
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Herskind Brugsforening 
Benzinomsætningen har ligeledes taget et hop i forhold til sidste år og er 
steget med 14% eller ca. 400.000 kr. Disse gode omsætningstal betyder, at 
det regnskabsmæssige overskud ved udgangen af april ligger en del højere 
end vores budget.  
Tallene for maj er ikke klar i skrivende stund, men jeg kan oplyse at butik-
ken også i maj har haft en stigning i omsætningen i forhold til sidste år. 
Så der er grund til tilfredshed. 
 
Personalet 
Helt som sædvanligt vil der ske nogle ændringer i personalestaben hen over 
sommeren. Alex har fået nyt job i Dagli’Brugsen Gylling. Han forlader der-
for butikken ved udgangen af juni måned. Pernille har ligeledes valgt at 
stoppe i butikken og er allerede fratrådt. Desuden vil Katja fratræde til 
august. 
Et af de nye ansigter i butikken bliver Morten Aaen, der er ansat som 1. 
assistent. Morten blev udlært i vores butik for et halvt års tid siden og har i 
den mellemliggende periode prøvet kræfter med Fakta.  
Herudover søges der fortsat efter en ny ung-arbejder til butikken. 
Bestyrelsen ønsker god vind fremover til de fratrådte medarbejdere og byder 
de nye velkommen til. Vi håber, at I må får nogle gode oplevelser og udfor-
dringer her i butikken og ønsker alle læsere en god og varm sommer – husk 
der kan købes KOLDE øl og vand i Brugsen! 
 
Kommentarer til dette indlæg rettes til formanden Ida Jensen tlf. 8695 4057. 
 
Bestyrelsens medlemmer kan du selvfølgelig altid kontakte direkte eller via 
mail. Mailadresser: Se vores hjemmeside under Information / bestyrelsen.  
 
Bestyrelsens medlemmer er:  

• Ida Jensen, Vibevænget 67, Herskind (formand) 8695 4057 
• Lone Nielsen, Ladingvej 25A, Skivholme (næstformand) 8695 4476 
• Pia Brandt, Vibevænget 57, Herskind (sekretær) 8695 4646 
• Jørn Jensen, Voldbyvej 65, Sjelle 8695 4438 
• Ruth Bluhm, Vibevænget 4, Herskind 8695 4407 
• Lis Weiling, Vibevænget 29, Herskind 8695 4177 
• Christian Bager, Fuglevænget 24, Herskind 86954620 
• Suppleant: Henrik Andersen, Præstbrovej 4, Herskind 8695 4198 
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    Herskind     
      Grundejer   
    &     
    Borgerforening    
 

Medlemssituationen 
Så har vi igen passeret de 100 medlemmer og det er glædeligt! 
    Foreningen er nu oppe på at have 114 medlemmer, og den opbakning er 
vi glade for. Vi tager den store medlemsfremgang som en kvittering for det 
arbejde, vi gør for medlemmerne. Men vi håber fortsat på at komme op på 
100% tilslutning. Det ville lune godt i kassen, hvis de sidste 100 husstande 
vil bidrage til den fælles drift af legeplads m.v. ved at tegne et medlemskab. 
 
Legepladsen 
   Traditionen tro har vi afholdt legepladsdag, og lige så traditionelt var det 
stort set kun bestyrelsen, som viste sig på pladsen. Men tak til de fremmødte 
for en god dag i fællesskabets tjeneste. Der er tyndet ud i buskadset, og der 
blev renset op i bedene. Så alt i alt ser pladsen hæderlig ud igen. 
  I forbindelse med projekt ”Nyt liv på Nordpolen” interviewede vi en række 
mennesker i Herskind vedrørende ønsker til fremtiden, Nogle nævnte lege-
pladsen, og en opfølgende samtale har afklaret, at man gerne ser nogle flere 
legeredskaber, bl.a. en mindre rutschebane. Den er nu anskaffet og monteret, 
og den har været flittigt brugt fra første dag.  
   Vi er blevet opfordret til at anskaffe et legehus med klatrestativ m.m., så 
hvis nogen kender nogen, som kunne tænke sig at ville donere noget sådant, 
hører vi gerne herom. 
 
Efterlysning  
- Vi mangler en flagstang - skrev vi sidste sommer! Den er FUNDET !! 
Torben Svendsen har lovet at skænke et flagstang til legepladsen, så vi kan 
kippe med flaget på diverse mærkedage. Vi håber, den er klar til Skt. Hans! 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 

Parkering - igen 
   Jeg er igen - og denne gang fra et ikke-medlem - blevet opfordret til at 
nævne emnet PARKEREDE KØRETØJER i Herskind 
   Da vi jo har som formål ”at samle grundejere og borgere i Herskind og 
varetage disses fælles interesser” bringer jeg så igen en opfordring til, at 
man indretter sig således, at de køretøjer, som tilhører husstanden, så vidt 
muligt holdes på egen grund. 
   Der tales i forvejen om, at der køres for stærkt, og det er i sig selv farligt, 
og når der så holder parkerede biler og spærrer for udsynet, bliver det da 
rigtig slemt. Så tænk på det, næste gang indkørslen skal lægges om. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen i HGOB pr. november 2006  
Formand og 
Kommunen 

Mogens Grejsen 
Fuglevænget 21 

86954345 grejsen@os.dk 

Næstformand Martin Hvass 
Vibevænget 12 

76692000 hvas.martin@gmail.com  

Kasserer Anita Haurum  
Fuglevænget 58. 

86954171 kjeldoganita@gefiberpost.dk  

Sekretær Hanne Arberg 
Vibevænget 29 

86952856 111174hn@cvumidtvest.dk 
 

Legeplads Steen Teglbjærg, 
Fuglevænget 9 

87546000 Rikke-og-steen@mail.dk 
 

Suppleanter og udvalg  pr.november 2006  
1.suppleant 
 

Svend Andreasen 
Vibevænget 10, 

86954368 sl@gefiberpost.dk 

2.suppleant Brian Brandt, 
Vibevænget 57 

86954646 bhb@gefiber.dk 

Underudvalg Rikke Teglbjærg, 
Fuglevænget 9. 

87546000 Rikke-og-steen@mail.dk 
 

Underudvalg Sussi Bager 
Fuglevænget 24 

86954620 Mr.gf@post.tele.dk 
 

Scrapbog Hans Gravsholt 
Fuglevænget 8 

86954155 hagra@mail.dk 
 

Plæneklipn.og 
Sct. Hans gris 

Rene Lauritsen 
Fuglevænget 29 

86954339 Mail@herskindmotorcenter.dk 

Mogens Grejsen    

mailto:grejsen@os.dk
mailto:hvas.martin@gmail.com
mailto:kjeldoganita@gefiberpost.dk
mailto:111174hn@cvumidtvest.dk
mailto:Rikke-og-steen@mail.dk
mailto:sl@gefiberpost.dk
mailto:bhb@it.dk
mailto:Rikke-og-steen@mail.dk
mailto:Mr.gf@post.tele.dk
mailto:hagra@mail.dk
mailto:Mail@herskindmotorcenter.dk
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 

Besøg på Specialité 
 

Tema: Kend din by - Besøg på lokale virksomheder 
Lækkerier til ganen 
I fortsættelse af HG&B’s tema har Birthe tilbudt at holde 
butikken ekstraordinært åbnet  

Onsdag den 20.juni 2007 kl. 19-21 
Der vil blive en demonstration med smagsprøver af forskellige varer i 
butikken og i forbindelse med besøget giver Birthe ekstraordinært  
 

10% rabat pr. person på køb over 100 kr.  
 

Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig. 
 Ring straks på tlf. 26622951 
 
 
Butikkens normale åbningstid er hver torsdag kl. 15-18,  
eller efter aftale. Lukket helligdage. 
Lyngballevej 6 , 8464 Galten Tlf.: 26622951 Mail: 
specialite@mail.tele.dk 
 
Se ugens tilbud på www.specialite.dk 
 
Rundvisningen slutter af med et let traktement bestående af ost og vin. 
Der er plads til 25 deltagere og billetterne vil blive tildelt efter ”først til 
mølle princippet”. Deltagelse er gratis for medlemmer af Herskind 
Grundejer og Borgerforening. (Pris for ikke-medlemmer er 50 kr.) 
Der bliver rift om pladserne – så meld dig straks til aktivitetsudvalget!: 
Svend Andreasen på tlf. 8695 4368 eller Sussi Bager på tlf. 8695 4620. 
 
PS: Næste arrangement bliver efter sommerferien, hvor vi har fået lov at 
besøge Kran-Elektro, Langeline 53, hvor Jesper Bøgh vil vise os, hvad der 
foregår i de store haller.  

mailto:specialite@mail.tele.dk
http://www.specialite.dk/


Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 

SANKT HANS FEST 
 

HG&B holder Sankt Hans fest med fællesspisning og bål 
på legepladsen mellem Fuglevænget og Vibevænget. 

Lørdag den 23 juni klokken 18:30.  
 

 
Menu: Helstegt pattegris, forskellige salater og flutes.  
Pølser og brød til børnene. I medbringer selv bestik. 

 
Drikkevarer og chips m.m. kan købes på pladsen. 

 
I tilfælde af dårligt vejr sættes der et telt op. 

 
Medlemmer af HG&B spiser gratis. 

For ikke medlemmer er prisen: 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn. 

 
Bålet påregnes tændt kl. 20.00. 

Vi sørger for dej, så der kan laves snobrød i gløderne. 
 

Det er nødvendigt med forhåndstilmelding til spisning.  
Til Sussi på tlf: 8695 4620 eller  

Hanne på tlf: 8694 2856  mail: 111174hn@cvumidtvest.dk 
Bestil allerede nu, der bliver rift om det begrænsede antal kuverter! 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening  

Så er Pilgrimsvandringen en realitet! 
Takket være en stor velvilje fra alle sider, er vi nu klar til at modtage 

tilmeldingerne til pilgrimsvandringen, der som bekendt foregår 

Lørdag den 18. august 2007 
i forbindelse med årets sommerfest 

 
Indlagt i dette nummer af Herskindsigt finder du en tilmeldingsblanket, og flere 
kan rekvireres på mail: grejsen@os.dk eller på tlf. 8695 4345 (der er tlf.svarer). 
 
Hanne og Claus har i fælleskab skabt en flot hjemmeside, hvor I løbende kan 
følge med i de seneste nyheder om vandringen og foretage direkte tilmeldinger. 
Se: www.pilgrimsvandringen.dk  
 
Jeg vil lige gøre opmærksom på, at vi også har fremstillet en CD med en 
samlet beskrivelse af kalkmalerierne i Skivholme. CD’en kan ligeledes 
bestilles via hjemmesiden. CD-en vil kun blive fremstillet i et begrænset 
oplag - og kun efter forudbestilling. Prisen er sat til 50 kr. 
 
Bemærk at alle kan deltage – Der er ikke tale om en konkurrence, men en 
oplevelsestur.  
 
Der er fortræning på følgende dage:  
Dato Mødested Kontaktperson 
Onsdag d.6.juni kl.19 Hertha, Landsbyvænget Lis Weiling og Inge Lorenzen 
Onsdag d.13.juni kl.19 Hertha, Landsbyvænget Lis Weiling og Inge Lorenzen 
Onsdag d.20.juni kl.19 Stjær Kirke Susanne Røgen 
Onsdag d.27.juni kl.19 Stjær Kirke Susanne Røgen 
Onsdag d.1.aug. kl.19 Hertha, Landsbyvænget Lis Weiling og Inge Lorenzen 
Onsdag d.8.aug. kl.19 Storring Kirke Elisabeth Thorsen 
Onsdag d.15.aug. kl.19 Skivholme Forsamlingshus Nina Andersen 
 
 Deltag i dem og vurder selv, om du vil gå/cykle.   God tur   

Mogens Grejsen  
Bemærk: Tilmeldingsfristen udløber 1. juli.  
Deltagerpladserne fordeles efter princippet ”først til mølle” 

mailto:grejsen@os.dk
http://www.pilgrimsvandringen.dk/
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Grundejerforeningen Lærkebo 
   Vi er godt inde i foråret og sommeren nærmer sig med hastige skridt. Det 
betyder, at haver og vej summer af liv og ude-aktiviteter. Med sommeren 
kommer også arbejdslørdage på legepladsen og det grønne område. Vi har 
en hel del projekter for områderne, en hel del er allerede søsat og også 
allerede færdige takket være MEGET flittige beboere. 
  Der er blevet plantet hæk nede ved det grønne område for enden af vejen, 
så der kan blive en dejlig læplads, hvor man kan sidde og nyde udsigten. 
Også legepladsen har bestyrelsen mange planer for. Der er allerede sat nye 
borde og bænke op, ny vippe, klatretræ m.v. Desværre er projektet med 
forbedring af legepladsen blevet skæmmet en hel del af en enkelt beboers 
selvtægt. Legepladsens træer, der kunne give skygge på en varm sommer-
dag, er blevet fuldstændig skåret ned på trods af bestyrelsen mange og høj-
lydte protester. En sådan opførsel er fuldstændig uacceptabel, og man kan 
blot håbe, at den ikke gentager sig. 
   Alle disse projekter for legeplads og grønt område kan kun lade sig gøre 
med opbakning fra alle beboere, så husk at møde op på arbejdslørdagene. 
Der er udsendt ”vagtplaner”. Hvis man ikke kan komme på den tildelte dato, 
så byt med et andet husnummer. 
   Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. 

På bestyrelsens vegne Hanne-Mette Hampe Kring 
 

Herskindskolen 
 

Herskindskolens SFO søger en voksen til 8 timers morgenåbning 
i 40 uger pr. år. Skolestart i august i år. 

Har du lyst og mod på at åbne og passe vores morgenbørn 
i SFO´en kl. 615 – 815. 

Morgenåbner nummer to kommer 715 – 815. 
 
Jobbet består i at lave morgenmad, tænde lys og møde børnene med  
en god samtale og hyggelig samvær. Vi har nogle meget dejlige og 
velopdragne børn, som mangler en kompetent voksen. 
 

Er du nysgerrig og gerne vil høre mere, så kom/ring til os 
på 8754 6828 og tal med Gitte eller Anne Grete. 
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Skivholme Forsamlingshus 
Borumvej 2 

Nu med bordtennisbord – ved leje af huset. Husk selv at medbringe bats og bolde 
 
Aktuelt for sommeren 2007: 

Bestyrelsen har grillen varm kl.18 til fællesspisning på følgende dage: 
 (Medbring selv mad. Drikkevarer kan købes) 

- Lørdag d.23.juni. Denne aften bliver der også Sct. Hans bål ca.kl.1930  
- Fredag d.20.juli  
- Fredag d.24.august 
 

Pilgrimsvandring lørdag d.18.august. Se vedlagte folder. 
 

Loppemarked 2007 bliver søndag d.16.sept. Reserver allerede nu dagen. 
Forsamlingshusene i Herskind og Skivholme har aftalt på skift at holde 
loppemarked, sådan at det lige år sker i Herskind og u-lige år i Skivholme. 
Der skal samles lopper fra hele området. De kan afleveres/afhentes i aug. 
efter aftale med bestyrelsen. 
 

Høstfest 2007 lørdag d.6.oktober. Nærmere herom senere. 
 

Hatte-teater søndag d.14.oktober kl.14. Nærmere herom senere. 
 
Fællesarealet bag forsamlingshuset kan benyttes, når huset ikke er udlejet 
Inviter børnene, naboen eller andre i Skivholme med til et åbent samvær. 
 
Nyt: Lille pigstensbelagt grill-plads er etableret i plænen. 
 
Følg med i informationer fra Landsbyrådet for Herskind/Skivholme, som 
er vort fælles talerør over for Skanderborg Kommune. 
Det demokratiske bagland herfor er Fællesrådet, som alle lokale foreninger 
– som hidtil – har en repræsentant i. 
 
 

Bestyrelsen:                         Ole Petersen, Borumvej 6 tlf. 8695 4280 
Asbjørn Winther, Borumvej 15    tlf. 8695 0951  Nina Andersen, Terpvej 2 tlf. 8695 4366  
Søren Bang Jensen, Ladingvej 27 tlf.8695 4828  Eskild Kirkegaard, Terpvej 10 tlf. 8695 4167       
Henning Nielsen, Skyttehusvej 2B tlf.8695 4491 Søren Egeris, Borumvej  9  tlf. 8612 4642  
 
Udlejning:Tlf.60 719 219. Ole Petersen, Borumvej 6, Skivholme.Tlf.8695 4280 
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Herskind Dilettanterne. 
 
Her i sommervarmen har vi afholdt vores generalforsamling. Ca.75 % 
fremmødte medlemmer – det må da siges at være flot. Der blev valgt 
bestyrelse og revisor. Det var lige før, der var kampvalg. Herligt i disse 
tider, hvor mange foreninger sukker efter bestyrelsesmedlemmer. 
 
Vi glæder os til, at vi efter sommerferien begynder at øve på det stykke, som 
skal spilles I SIDSTE WEEKEND I OKTOBER. Sæt allerede nu er stort X 
i din kalender, og tag din familie, nabo, venner, kollegaer med til en 
god oplevelse i dit lokalsamfund, i dit lokale forsamlingshus. 
 
I år står vi alene om arrangementet. Vores ellers trofaste og gode sam-
arbejdspartner, Forsamlingshuset, har været nødt til at trække sig fra 
samarbejdet, da de mangler aktive medlemmer i bestyrelsen. Dette har vi 
fuld forståelse for. 
 
Har du lyst til at HJÆLPE OS ??? Tage en barvagt, vaske op, brygge 
kaffe, bage boller, sy kostumer, stå på scenen, være sufflør... så kontakt 
vores formand og instruktør: Anne Kaae - tlf. 86 95 49 47  
 
Vi kan altid bruge en hjælpende hånd og også gerne nye medlemmer i 
vores lille forening. 
 
Vi ønsker alle en god og solrig sommer og ser frem til et sjovt og aktivt 
efterår. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde. 
Medlemmerne er: 

• Anne Kaae. Tlf. 86 95 49 47. 
• Susanne Lauritsen. Tlf. 86 95 43 39 
• Ruth Santori. Tlf. 86947217 
• Trine Frengler. Tlf. 86 95 44 94 

 
På vegne af foreningen.  Trine Frengler. 
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Herskind Forsamlingshus  
Udlejer Kaj H. Kristensen: 20634390 / 86954180 

  
Forsamlingshuset har opsagt fastnet telefonen, da den ikke er rentabel, og da 
de fleste, som kommer i forsamlingshuset, er ejer af en mobiltelefon. 
  
Udlejningspriser: uændret fra 2005. Se www.Herskindsigt.dk 
Medlemmer 1.050 kr. incl. rengøring samt vask af viskestykker/ håndklæder 
– sæbe plastsække – toiletpapir. 
Ikke–medlemmer 1.350 kr. incl. ovenstående. 
OBS: Der er op til flere weekender i juli og august samt efterårsmånederne. 
Ring til udlejer for forespørgsel. 
  
Kommende arrangementer: 
Loppemarkedet i september afholdes ikke i Herskind i 2007.  
Bl.a. på grund af udlejninger og bestyrelsens manglende ressourcer,  
idet vi kun er 4 bestyrelsesmedlemmer.  
  
Vi har derfor indledt et samarbejde med Skivholme forsamlingshus, 
som bl.a. går ud på følgende. 

- Vi bakker op omkring loppemarked i Skivholme i september week-
enden d. 15.-16. sept. 

- Vi bakker op omkring hinandens arrangementer, fx børneunder-
holdning, mandehørm og kvindeaften. 

- Vi hjælper hinanden med uddeling af løbesedler i forbindelse med 
ovenstående arrangementer.                                 

- Ved udlejning kan vi henvise til hinanden, hvis vores eget forsam-
lingshus er optaget. 

- Bestyrelserne mødes 2 gange årligt, bl.a. for at støtte hinanden i 
bestyrelsesarbejdet. 

 
Dilettantfest d. 26.-27. okt. Se siden fra Dilettanterne (side 27). 
  
Bestyrelsen (se forrige udgave) ønsker alle læserne en god sommerferie.   
   

På bestyrelsens vegne Anna Marg. Kristensen 
 

http://www.herskindsigt.dk/


 
 
HERSKIND  BOLDKLUB 
Bestyrelse: Adresse Telefon 
Inge H. Jakobsen, formand Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Paul Fox, næstformand Ladingvej 23, Skivholme 8695 4878   
Margit Simonsen, kasserer Skyttehusvej 17, Skivholme 8695 4072 
Morten Lander Spring Mosevej 2 8613 6030 
Gunnar Hansen, sekretær Ladingvej 31          2447 2979 
Afdelingsformænd: 
Badminton: Morten Lander Spring, Mosevej 2 8613 6030 
Gymnastik: Inge Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Fodbold: Paul Fox (p.t.), Ladingvej 23, Skivholme 8695 4878   
Kampfordeler: Elisabeth Deding, Nordmarksvej 7, Sjelle 8695 4844 
Håndbold, børn: Inge Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind  8695 4150 
Idrætssamvirket: Inge Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind  8695 4150 
HB-sporten: Bjarne Mikkelsen, Vibevænget 16, Herskind  8695 4166 
Kantinen/klublokalet Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
Præmiewhist: Orla Rasmussen, Borumvej 21 A, Skivholme 8695 4342 
Volleyball: Tommy Simonsen,  Farrevej 10, Voldby 4126 4191 
Petanque: Susanne Rasmussen, Borumvej 21A, Skivholme 8695 4342 
30. årgang nr. 114        Juni 2007  
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Herskind Boldklub 
 

Bestyrelsen orienterer 
 
Vi er nu på vej ind i sommeren – en dejlig tid, hvor det vrimler med børn, 
unge og ældre på boldbanerne, og der sker en masse i og omkring klubhuset. 
 
I bestyrelsen har vi travlt med at planlægge den kommende indendørssæson 
og få puslespillet til at gå op. Der er også en del rutineopgaver, vi skal løse, 
og ikke mindst skal vi løbende holde øje med vores målsætning for året, at 
vi får den opfyldt i fuld overensstemmelse med klubbens vision og 
værdigrundlag. 
 
Sommerfest 2007 er skam også under planlægning – selv om det har svirret 
med rygter om, at der ikke bliver sommerfest i år! Det gør der – og den bli-
ver tilpasset Pilgrimsvandringen, så det hele går op i en højere enhed. Og 
der bliver noget for alle, også i år. Traditionen tro holder vi stadigvæk fast i 
uge 33 – altså sommerfest fra 16.-19. august 2007.  
 
På generalforsamlingen i februar fik bestyrelsen bemyndigelse til en udvi-
delse på op til to medlemmer mere. Vi søger stadig efter et bestyrelsesmed-
lem, som kunne tænke sig at være med til at tilføre nye idéer og udjævne 
arbejdsopgaverne. Ligeledes er der brug for flere kræfter i FC Langelinie.  
Jo flere om opgaverne, jo mindre tynger de den enkelte, og kan man give 
bare få timer om ugen, vil det hjælpe meget. Det er vores børn og unge, det 
handler om, og de skal have ordentlige vilkår. 
 
Jeg kan ikke lade være med at slutte af med en opfordring til, at vi hjælper 
hinanden med at passe godt på vores tilkæmpede faciliteter: Hallen, om-
klædningsrum og klubhus. Det er forfærdeligt at se, hvor hurtigt det hele 
forfalder, når det bruges så hårdt, som det gør. Der svines, rodes, ødelægges, 
glemmes tøj i massevis og ryge-/drikkeregler overtrædes. Tænk hvis det 
hele går til, og vi igen skal køre langt for at få haltid! Vi må selv gå foran og 
også kunne lære vores børn, at fælles ansvar er alles ansvar!  

Inge Houg Jakobsen – Herskind Boldklub 
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Herskind Boldklub 
HB   Serie 5 

   Forårssæsonen nærmer sig sin afslutning, og det er faktisk gået ret godt. I 
skrivende stund ligger vi over stregen blandt de første fire hold. Hvis dette 
holder, kommer vi i efteråret til at spille om oprykning til Serie 4. 
   Ove Fagerlin, som kom til os som træner, har formået at spille vores hold 
godt sammen og lave en god udgangsopstilling, som åbenbart gør os svære 
at spille imod. 
   Det må jo selvfølgelig også siges at være en fordel, at vi er de eneste i hele 
puljen, som har adgang til også at træne på vores dejligt knoldede stubmark 
af en kampbane. Bedst som man troede, at det ikke kunne blive værre end i 
den gamle Galten Kommune – ja, så blev det alligevel sådan. Og det kom-
mer formentlig også lidt bag på vores modstandere…..  Utroligt, at vi indtil 
videre kun har døjet med småskader! 
   Igen i år må vi jo konstatere, at vores trofaste og utrættelige publikum atter 
står ved sidelinien og bakker os op – endda også ofte på udebane. Mange tak 
for det, og bliv endelig ved! 
   Tilbage har vi nu inden sommerferien nogle hårde kampe mod de andre 
tophold, så det bliver selvfølgelig ikke let. Men med lidt god vilje og lidt 
held, så lander vi på den rigtige side af stregen inden sommerferien – trods 
alt er det jo sjovere at spille om oprykning end om nedrykning… 

På holdets vegne Jakob Houg Jakobsen 
 

OLD BOYS fodbold   
   Vi er godt i gang med forårssæsonen. 11-mands holdet har spillet 6 
kampe og vundet de 4 og er godt med i kampen om oprykning. 
   7-mands holdet – dem over 45 år – har det sværere. De rykkede ikke 
blot 1 række op i kraft af den delte 1.plads fra sidste år, men 2 rækker. 
Det er den bedste række i turneringen, og det betyder, at vi møder nogle 
rigtig gode hold med mange tidligere divisionsspillere. Vi har spillet 6 
kampe og kun vundet 2, men har aldrig været spillet helt ud af banen. Det 
er faktisk rigtig flot, da mange på holdet er langt over de 45 år, hvilket 
ses og mærkes. Ingen nævnt og ingen glemt. 
   Træningen søndag aften kører fint, selv om der enkelte aftener godt 
måtte være lidt flere. 
   Turneringsholdene slutter forårssæsonen d.29.juni og starter efterårs-
sæsonen den 15.august. Det betyder, at vi i den periode træner mandag 
og onsdag kl.19. Første gang mandag den 2.juli og sidste gang mandag 
den 13.august.               God sommer  Bjarne 
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Herskind Boldklub 
 

Petanque 
… en dejlig udendørsaktivitet, som kan dyrkes af såvel unge, som ældre – 
med eller uden skavanker. 
 
Og det gør vi så - hver mandag aften på banerne ved klubhuset fra kl. 1830. 
Vi er mange, og der er plads til flere… 
 
Især når vi får anlagt nye baner nord for hallen. Processen er i gang, og det 
bliver dejligt at få samlet banerne ved siden af hinanden, så vi kan følge med 
i hinandens spil og snak. Der bliver også flere baner, så vi undgår, at nogen 
må sidde over. 
 
Kom og prøv – måske er det lige noget for dig! 
 
 

Gymnastik 
I sidste sæson blev gymnastikafdelingen beriget med spring for børn og 
unge. Det fortsætter heldigvis ind i næste sæson, og tilslutningen er så 
overvældende, at vi prøver med en opdeling i nybegyndere og øvede. 
 
Tessa og Anne Sophie er tilbage fra efterskolen, hvor de har fået en masse 
inspiration og lyst til igen at have et danse-hold for børn. Desuden vil Tessa 
gerne forsøge sig udi noget mere motions-gymnastik-agtigt med fart, styrke 
og konditionstræning. Det giver så mulighed for en udvidelse med endnu et 
par hold. 
 
Endelig har M/K Aerobic holdet overtalt Erik til at tage endnu en sæson 
med hans sædvanlige træningssammensætning, som gør godt for legeme og 
sjæl. Her kan alle være med, indsatsen bestemmer man selv, og udbyttet 
bliver derefter. 

Se i øvrigt skemaet for vinterens haltimefordeling. 
Inge 



Herskind Boldklub 
M/K motions-gymnastik   tirsdage kl. 19 – 2030 

   Så starter vi igen……. En ny gymnastiksæson, står for døren……….. 
Han gør det, hun gør det, de gør det, ja din nabo gør det måske også, og 
lægerne arbejder stadig i oftere grad på at ”udskrive en recept til motion”. 
DERFOR skal ALLE der har lyst, være hjertelig velkommen til ca. 1½ time 
med motiongymnastik, aerobic, powertræning m.v. Vi vil arbejde med hele 
kroppen fra top til tå. Af redskaber kan nævnes bl.a. elastik, stepbænke og 
håndvægte. Jeg vil sørge for noget dejligt musik til øvelserne. ALLE kan 
være med, men vi øger tempoet rimelig hurtigt. 
Vi slutter aftenen med diverse udstrækning, afspænding og afslapning. 
Jeg glæder mig til endnu en sæson i Herskind Boldklub. 
Vi starter første gang tirsdag d. 4. september 2007 kl. 19.00 
Stor varm gymnastikhilsen Erik Jespersen. Mobil nr. 4150 0050 

Der skal lyde et STORT tak til de frivillige, 
der støtter op omkring FC Langelinie. 
Skulle du have lyst til at give en hånd med, er du 
velkommen til at kontakte FC Langelinies sam-
arbejdsudvalg, se mere på www.fclangelinie.dk.  

Forår/sommer 2007 
   Opstarten 2007 har bestemt ikke været uden problemer. Som bekendt 
havde/har vi udfordringer med at få frivillige til hjælpe med træning, hold-
ledelse, samarbejdsudvalg m.m. 
   Set i lyset heraf har vi set en del spillere søge andre klubber, da vi ikke har 
kunnet stille hold i den række/aldersklasse, de skulle spille i. Det er klart 
positivt, at de unge fastholdes i fodbolden frem for at stoppe den aktive 
fritid. Det er dog med FCL briller på trist, at det ikke kan blive her. 
   Vi har nu fundet et niveau, hvor vi rent organisatorisk kan forsvare at 
deltage, som vi håber, vi kan fastholde - også fremover. 
Fodbold-weekend 
  Den årlige fodboldweekend den 16.-17. juni er nu tæt på. Vi håber på, at 
mange vil komme denne weekend. Weekenden vil blandt andet byde på nye 
måder at træne fodbold på - også med andre end dem, vi er vant til at træne 
med, hvor der vil blive knyttet mange nye bekendtskaber og venskaber. 
Igen i år har vi valgt at tage de yngste årgange med om lørdagen, mens de 
ældste årgange bliver og overnatter til søndag.  

I ønskes alle en rigtig god sommer. Samarbejdsudvalget FC Langelinie 
Steen Hansen 
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Herskind Boldklub 
Planlagte aktiviteter i Herskindhallen m.v. i 2007/08: 

På www.fclangelinie.dk er en oversigt over træningstider i Hestehaveskolens hal. 
 

HERSKINDHALLEN SÆSON 2007/2008 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tid Lørdag  

16-17 Håndbold  
(1.-2. kl.) 

Forældre/barn 
Gymnastik 

Springgym. 
Begyndere

Fodbold 
FCL 

Fodbold 
FCL 8-9   

17-18 Håndbold  
(årg.95 - 97) 

Badminton 
ungdom - 
begyndere 

Springgym.
Hip Hop 
Dans (fra 

ca. 5-14 år)

Fodbold 
FCL 9-10   

18-19 Badminton 
voksne 

Badminton 
ungdom - 

øvede 

Springgym. 
Øvede   10-11 Åben 

idræt  

19-20 Badminton 
voksne 

M/K Aerobic  
voksne 

Fodbold    
old boys 

Gymnastik 
M/K  (fra 15 

år og op) 
 11-12 Åben 

idræt  

20-21  M/K Aerobic  
voksne  Fodbold 

Senior  12-13 Fodbold 
FCL  

21-22      13-14 Fodbold 
FCL  

 
Se Herskindsigt december 2006 side 34, hvor sponsorudvalget vises. 

 
 

http://www.fclangelinie.dk/


 
           Det har været en begivenhedsrig tid her i forsommeren 2007.  
   2.pinsedag var der friluftsgudstjeneste i Skovby præstegårdshave for alle 
sogne i tidligere Galten Kommune. Vi har nu besøgt alle 4 præstegårdshaver, 
og endnu har det ikke været nødvendigt at rykke i tørvejr. 
 

   3.juni var der en fin kirketur til to meget spændende og meget forskellige 
kirker: Thorsager Rundkirke – den eneste i Jylland – og den nyrestaurerede 
Bregnet Kirke ved Rønde. Dagen bød også på et gensyn med Carsten 
Assenholt, som viste rundt i de to kirker, hvor han er ansat nu. 
 

   Adskillige fredag-lørdage har der stået mange både store og små biler på 
parkeringspladsen ved Skivholme Kirke. På nogle af de store biler stod der 
DR, og inde i kirken var der TV-kameraer, ledninger og projektører. Alt 
sammen, fordi Skivholme Kirke er DR-Kirke i flere måneder her i 2007. På 
busserne har der stået fx Nykøbing Falster, Tønder eller Aulum, så folk er 
kommet langvejs fra for at være med i DR-Kirken. Se foto på  bagsiden. 
 

   Endelig blev det den 9.juni, hvor vi selv helt ekstraordinært fik lov til at 
være menighed i DR-Kirken. Præcis 44½ minut måtte det vare, så der er 
blevet taget tid og rettet til af Thomas Frøkjær og Birgit Skytte. 
 

   Kl.1530 skulle alle være på plads i kirken. Børnene fra 5.kl. på Hestehave-
skolen havde fået mini-konfimandernes fine dragter på, og så gav tilrette-
lægger og producer Janne Wibroe alle vi novicer udi TV-optræden nogle 
instruktioner, bl.a. måtte vi ikke se på kameraerne, og da slet ikke på man-
den med det store kamera, som kørte op og ned ad midtergangen og pano-
rerede hen over os alle sammen. Se foto på forsiden. 
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   Kirkesognene 
   Derefter var der et par prøver – dagens tekst var fortællingen om den lille 
tolder Zakæus, som var ilde lidt af de andre, og derfor havde gemt sig i et 
træ for at kunne se Jesus, som skulle komme til byen. Træet havde Leo 
Holsting skaffet, og han havde også udtænkt en diskret klatrestang bag 
træet, så ”Zakæus” kunne komme op og ned. 
 

   Det og et par andre ting skulle lige prøves, og så var det lige før! Der bred-
te sig en intens stemning i kirken – alle var koncentrerede, alt var på plads 
og da Janne Wibroe fik grønt lys fra redigeringsrummet i bilen på parke-
ringspladsen, sagde hun ”Værs´go”, og så var vi i gang. Se foto på  bagsiden. 
 

   Der var lige et par småting, der skulle tages om; men det lød til, at TV-
holdet var tilfredse med resultatet. Nu bliver det spændende at se udsendel-
sen søndag d.22.juli kl.14. Mon det bliver lige så varmt den dag? Det ene 
klimaanlæg i redigeringsholdets bil var gået i stykker, så de arbejdede i 43oC! 
Så varmt var det trods alt ikke i kirken. 
 

   Bagefter bød DR på et traktement i Sognegården. Vores graver, Thorsø, 
og værtinden i Sognegården, Linda, har haft et meget stort ekstra arbejde 
alle de fredag-lørdage, og Thomas Frøkjærs telefon har nogle gange været 
rødglødende, fordi mange gæster udefra lige skulle have nogle oplysninger; 
men gæster og ikke mindst TV-holdet har været glade for at være her. 
 

   Allerede nu er der nogle arrangementer på plads. 
Den 18.august er der den store pilgrimsvandring i Skanderborg Kommune. 
Den slutter i Skivholme Kirke. Se www.pilgrimsvandringen.dk og omtale 
flere steder i bladet. 
 

Onsdag den 12.september kl.1930 er der koncert i Skivholme Kirke. 
 

Søndag den 21.oktober er der sogneeftermiddag i Skivholme Kirke. Denne 
gang får vi besøg af pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som holder gudstjeneste 
kl.14, og efter kaffebord i Sognegården fortæller hun om den nye interesse 
for pilgrimsvandringer i Danmark. Det ligger i tiden, at der også er værdi i 
at komme langsomt frem, så sjælen kan følge med. 
   Aktivitetsudvalget havde faktisk aftalt dette besøg, inden Mogens Grejsen 
kom frem med sine idéer! Så det er da et heldigt sammentræf. 
 

Hold øje med Kirkebladet, der kommer til august, og med annoncer i Galten 
Folkeblad.             Eva Bach 

http://www.pilgrimsvandringen.dk/


KFUM-spejderne i Herskind 
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Spejderdepotet 
 Sommerferien nærmer sig, og snart er det tid til at komme på sommerlejr. 
Har du udstyret i orden? Hvis ikke – så kom og besøg dit lokale spejder-
depot, som har åbent, når andre har lukket. 
På sommerlejren skal du bruge følgende: Drikkedunk, dolk, tallerkensæt og 
bestik. 
Kompas, tørklæde og uniform kan også være en mulighed. 
Kik forbi. Jeg bestiller gerne hjem, hvis det ikke haves på lager, men kom i 
god tid, og helst senest en uge før du skal bruge det. 
Dit lokale spejderdepot finder du på Vibevænget 8, Herskind, hos Anna 
Margrethe. Ring gerne i forvejen på tlf. 8695 4180. 
  

Lodseddelsalg 
   Tak til alle, som har støttet spejderarbejdet ved at købe lodsedler, som 
spejderne solgte i marts og april. Overskuddet fra salget vil blive brugt til 
spejderarbejdet i vores gruppe i Herskind. 

                                                            Venlig hilsen Grupperådet 
Nyt fra bæverdammen 

   Bæverne har i foråret været på byløb i Galten. Det var en god oplevelse, 
og bæverne var hurtige til at løse opgaverne. Her fik de også mulighed for at 
se spejderture uden for skov og mark. 
   Anders´ far var her for at lære os at lave mejsekasser. Det blev en sjov 
dag, og vi håber, der er flyttet mejser ind hos de fleste. 
Vi har været i Skivholme skov for at studere og lege. En del fik en våd tur. 
På arbejdsdagen fik bæverne et længe og stort ønske opfyldt: Et ophøjet bål-
sted tæt på hytten. Det gir´ muligheder for flere aktiviteter samtidig i den 
store bæverflok. 
   Nu er der rigtig mange aktiviteter sket omkring bålet, med hygge og 
madlavning. 
   Den 7. juni sagde vi farvel til 15 gamle bævere, som rykkede op i ulve-
flokken. Her skal de så i gang med nye og spændende spejderaktiviteter. 
Dog mødes vi alle den 28.juni til fælles afslutning, og sommerlejren i uge 28 
er også fælles. 
  

Bæverne starter igen efter sommerferien den 23. august kl.17. 
Go´sommer fra alle bæverlederne. Helle, Joanna, Bente og Hanne   
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Kort nyt fra Ulveflokken. 

 
   Det går godt i vores lille ulveflok. P.t. er vi 6 ulve, som kender 
hinanden rigtig godt. Her i foråret har vi lavet en masse forskellige 
ting, så som: taget knivbevis, lavet bro af rafter henover ”grøften”, 
lavet varmluftsballoner af silkepapir – den ene fløj højt og langt, den 
anden brændte op i ca.4 meters højde – øv.  
 
   Vi har haft en overnatning i vores shelter, har prøvet at hugge bræn-
de, snittet en kniv, øvet knob, været på besøg hos Århus Brandvæsen, 
hvor vi alle fik en tur med stigen på den store stigevogn samt overvæ-
rede en rigtig udrykning, og nogle af os prøvede at glide ned ad brand-
mandsstangen. Vi har også lært lidt om kompasset, været på oriente-
ringsløb med poster, lavet kimslege, og til næsten hvert møde har vi 
haft bål, hvor vi har lavet popcorn eller pandekager og drukket te. 
 
   Vi havde oprykningsdag den 7.juni, hvor vi sagde velkommen til 
ca.15 nye ulve-hvalpe. Vi glæder os til at blive en stor ulveflok, som 
efter sommerferien holder ulvemøde hver tirsdag kl. 18-1930.  
 
   De næste større begivenheder er vores sommerfest for alle spejdere i 
Herskind d. 28. juni samt vores sommerlejr til Sindstou-hytten i Sejs – 
også for alle spejdere i Herskind i uge 28. 
  

Med spejderhilsen Ulvelederne. 



Nyt fra gruppen 
   Høj sol og det skønneste vejr i disse dage. Lad os håbe, at det fort-
sætter i hvert fald i uge 28. Hvorfor? Fordi vi skal på sommerlejr i 
Sindstou hytten ved Silkeborg. Vi glæder os rigtig meget, og emnet er 
spejderbevægelsens 100 års fødselsdag. Der bliver nok at tage fat på. 
 

   Vi er så heldige, at Sct. Georgsgildet Porskær i Galten har skænket 
os penge til et nyt telt. Det siger vi tak for og glæder os allerede til at 
holde housewarming.  
 

   Arbejdsdagen gik rigtig fint, og det var fordi, der var rigtig mange 
hænder, som flittigt arbejdede på Trekanten. Dejligt med så stor en 
opbakning og tak for det. 
 

I weekenden 11.-13.maj var der fælles campingtur 
med ca. 30 deltagere på en campingplads ved Odder. 
Et par hyggelige dage, som giver et godt sammen-
hold i gruppen.   
Sidst, men ikke mindst god sommer til alle. 

Spejderhilsener  NelsJørgen  
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Skanderborg afdeling      
 

  Bestyrelsen i den nye lokalafdeling for hele NySkanderborg Kommune 
er vist i dec.-udgaven. Af særlig interesse for Herskind-området må være de 
planlagte ture i kommunen, men først lidt om afholdte ture i ”vores” område. 
 

Tur 
nr. Turnavn Dato, tidspunkt  

og evt. varighed Mødested    Turleder 

3 Fugle- og 
plantetur 

27.maj kl.4. 
2 timer 

"Sporet ved Herskind" 
Hertha, Landsbyvænget 

Hans Gravsholt 
+Per Clauson-Kaas 

4 Fugle- og 
plantetur 

2.juni. kl.20.  
2 timer 

"Sporet ved Herskind" 
Hertha, Landsbyvænget 

Hans Gravsholt+ 
Per Clauson-Kaas 

5 Natter- 
galetur 

7.juni kl.2030.  
3 timer 

Stjær skole. Herfra går 
man til Tåstrup Sø  Peter Lange 

6 Vilde  
blomster 17.juni Dalgård-fredningen ved 

Gudensø Søren Brandt 

7 Sommertur 5.juli   Olaf Møller 
8 Svampetur 16. sept. Ry ?? 
9 Svampetur 23. sept. kl.13 Jeksen Peter Lange 

 
Som det fremgår af oversigten, er de 3 førstnævnte ture afviklet. Vejret var 
storartet ved alle 3 ture, og alle de fremmødte havde tilsyneladende en posi-
tiv oplevelse og hørte nattergalen. Især turen til Tåstrup sø var godt besøgt, 
(se foto på forrige side) da der her deltog et halvt hundrede fugleinteresserede, 
som fik kyndig vejledning og forklaring af ornitolog Peter Lange fra Stjær. 
 
  Bemærk ved kommende ture, at Peter Lange også fortæller om svampene 
på den sidstnævnte tur, som starter ved Kollens Mølle lidt nord for Jeksen. 
Mere om denne tur i næste nr. af Herskindsigt.   
 
 Alle er velkomne på alle turene, som vil blive omtalt i Uge-bladet og Galten 
Folkeblad. Se også omtalen af tur nr. 3 og 4 på side 10. 
 
    Hans Gravsholt  
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Hertha Levefællesskab 
 

Ny café/butik i Herskind for alle 
 
Herthas onsdagscafé og gårdbutik - onsdage kl. 16-18 
 
Den 16. maj havde vi præmiere på det sidste nye skud på stammen i Hertha. 
Onsdags Café og Gårdbutik. Dagen blev indledt med café, hvor der blev ser-
veret alskens lækkerier indpakket i sprudlende glad servering. Da folk havde 
fået deres tand forsødet, gik vi alle til koncert med Silkeborg Koret, der sang 
smukke toner af Carl Nielsen under inspirerende direktion af Jakob Hede-
gaard. Til slut var der lækker lammesteg med alt, hvad det græsk/midtjyske 
køkken kan præstere af lækkert tilbehør.  
  Dette var den første i den endeløse række af onsdage, hvis førhen lidt ano-
nyme midt-uge placering nu er blevet indbegrebet af højt humør og glade 
maver. For hver eneste onsdag, sommer som vinter, vil alle (dvs. Hertha-
boere såvel som ikke Hertha-boere) mellem klokken 16 og 18 kunne nyde 
godt af de smagfulde produkter, vi fremstiller på Hertha. 
   I Caféen serveres nybagte kager, hjemmelavet italiensk is og finere kondi-
torspecialiteter samt mange lækre drikkerier; milkshake, the, chai, café latte 
og andre kaffespecialiteter. Alt sammen lavet med stor omhu og fyldt med 
første klasses biodynamisk velsmag. 
  I gårdbutikken kan der købes lækre og nærende brød fra bageriet, samt må-
ske Danmarks bedste mælkeprodukter fra vores mikro-mejeri. Derudover vil 
der til tider være sæsonaktuelle varer som kød og grønt. Det hele til meget 
rimelige priser.  
   Den første onsdag i måneden har vi åbent helt til klokken 20. Der bliver 
der nemlig også lavet mad, så man kan springe madlavningen over og nyde 
et sundt måltid mad i Caféens venlige lokaler.  
   Et besøg i Caféen forgår i en uformel og venlig stemning, hvor et spontant 
indslag er mere end velkommen. Vi vil således ikke kunne afvise, at kagerne 
bliver krydret med lidt sprød taffelmusik eller et lille drys lærkesang.  
Vel mødt – og hjertelig velkommen! 
 

På Café-tøserne- og -drengenes vegne, 
Jakob Hedegaard 
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Hertha Levefællesskab 

En mellemting mellem en højskole og en bondegård! 
… dette var en af de betegnelser, min kone Karen anvendte, da vi i marts 
2006 flyttede til Hertha, når hun skulle beskrive livet her. 

  Jeg havde kendt til Hertha i mange år, men det var et samarbejde med den 
stedlige arkitekt, der førte mig hertil og lod mig fornemme stemningen her. 
Efter at vi i et par år havde syslet med tanken om at flytte til Hertha, hjalp 
gode kræfter til, så det kunne realiseres, og her er vi allerede faldet rigtig 
godt til og i gang med talrige opgaver i vores lille meningsfulde samfund. 

  Ikke mindst mødet med de udviklingshæmmede er en livbekræftende op-
levelse. Det er livgivende at mærke den varme og stadige gensynsglæde, vi 
bliver mødt med, når vi færdes rundt i landsbyen, og alt, hvad vi deltager i, 
fremkalder en tilfredshed og arbejdsglæde. 

  De kulturelle aktiviteter på stedet og i lokalsamfundet i øvrigt er så talrige 
og vedkommende, at vi hele tiden må lide lidt under ikke at kunne nå alt. 
Godt nok flyttede vi fra skov og strand og fra en storby, der rummede alle 
slags tilbud, men vi føler, at det rigeligt opvejes af de naturlige udfoldel-
sesmuligheder her. 

  Jo, ”højskolelivet” gør sig gældende, men også bondegården er her. Karen 
deltager i weekendpasning og malkning af køerne, og vi har jævnligt ar-
bejdsdage i gartneriet og i området, så overskriften rammer ganske godt. 

Ole Wadsholt 
Annonce        Høstmarked i Hertha 
søndag den 2. september 2007 kl. 11 – 16 
Glæd dig til en festlig dag i Hertha! 
Vi byder på 

• Dejlig mad, kager, kaffe, saft m.m. i vores café (og måske andre steder) 
• Rundvisning i Hertha 
• Cirkusforestilling med ”De Jydske Helte” 
• Hønseskidningskonkurrence 
• Halmlegeplads 
• Opgaveark om Hertha – med præmier 
• Salg af brød, kager og mælkeprodukter fra Hertha 
• Musiske indslag 

OBS: Du kan opstille din egen bod med håndarbejde eller andet (kontakt 
Helene på tlf. 2098 8669 eller Marianne på tlf. 2263 9170) 

Vi ses den 2. september! 



  
Der plantes i gartneriet Stine i væveriet 

  
Lars i køkkenet Heino i drivhuset 

  
Der arbejdes i bageriet Lars i landbruget 

  
Louise taper mælk i mejeriet Stine i landbruget 
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Medarbejdere og beboere i Hertha 

 
Lørdagscafé 

   Lørdagscaféerne foregår i Herthas sal, og der vil ofte være rundvisning og 
musikalske indslag af ca. ½ times varighed. Ønsker man at fejre sin fødsels-
dag, dækkes der gerne op. Bestil til antal i forvejen på tlf. 8695 1552 (Sonja 
Terkildsen) eller 8695 4527 (Helle Hansen). I caféen kan der købes kaffe og 
the samt lækkert hjemmebag af så vidt muligt biodynamisk/økologisk kvali-
tet til 35 kr./voksen og 20 kr./barn incl.sodavand. 

Café-dage: 1.sept. og 3.nov. Sommerferie juni-aug. 
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Hovedbrud for hele familien 
1. Hvilken grundejerforen. har fået nye legeredskaber? 
2. Hvilken årgang har dette nr. af Herskindsigt? 
3. Hvem blandt annoncørerne sælger lækkerier til ganen? 
4. Hvilken dato afvikles Pilgrimsvandringen? 
5. Hvem er formand for det nye Landsbyråd? 
6. Hvad serverer HG&B Sankt Hans aften? 
7. Har Herskind og Skivholme forsamlingshus indledt et samarbejde? 
8. Arbejder HB på at etablere flere Petanque baner? 
9. Hvem er redaktør for kirkerne i Nord? 
10. Hvilken uge tager spejderne på sommerlejr? 
11. Hvor mødes man på Naturfredningens tur nr. 8? 
12. Er der fuld gang i byggeriet på Landsbyvænget? 
13. Hvilket forsamlingshus holder hatte-theater i okt.? 
14. Er der dilettantfest sidst i oktober? 
15. Hvad hedder formanden i Brugsens bestyrelse? 
16. Holder biblioteket lukket i sommerferien? 
17. Hvilken uge tager Sirius på lejr? 
18. Arbejder børnehaveforældrene på at forskønne legepladsen? 
19. Tilbyder VUC kurser på Herskindskolen? 
20. Hvor finder man kulturcaféen Ida? 

Svar på ovennævnte spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 1.sept.2007.  
Indleveret af: 
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  Fra  Sct.Sørens Kirke, Gl.Rye   Fra Øm Kloster 

 
    Fra Skanderborg Slotskirke Til Skivholme Kirke 
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