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Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført 
kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 

 

 
Skivholme kirke, der skal være DR-kirke 

Se også omtalen på siderne fra kirkesognene   
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    Så er det igen lykkedes at samle stof til et nummer af vores lokalblad. 
Denne gang endda med et rekordstort antal sider. Kun én gang tidligere 
har bladet været på 56 sider – nemlig i marts 2001. Som redaktør er det 
rart, at man vil komme med bidrag til bladet. Enkelte af bidragyderne må 
dog godt komme tidligere med deres bidrag, men bedre sent end aldrig! 
   Der er især to delvis sammenhængende årsager til de mange sider - nem-
lig planer om at få arrangeret ”Pilgrimsvandringer” til Skivholme kirke og 
samme kirkes status som DR-kirke i de kommende måneder. 
   Disse aktiviteter vil helt givet få flere mod syd i vores nye storkommune 
til at kende Skivholme sogn med alt det, vi har at byde på ”her i nord”. 
Mogens Grejsen er en aktiv person med mange idéer. Læs om ”hans tan-
ker” om pilgrimsvandringer, og deltag i dem, når den tid kommer.  
   Det er knap så anstrengende at være med til gudstjenesten fra vores lo-
kale kirke. Det kan klares fra sofaen. Mange vil forhåbentlig også benytte 
chancen for at komme på TV. Læs på kirkesiderne, hvornår det sker. 
   Der skal 11.april vælges nyt ”Landsbyråd”. Styregruppen, der fungerer 
som ”Landsbyråd”, til der er valgt et nyt, har ikke ønsket at afholde kultur-
centerdag i april. Dette arrangement erstattes i år af nævnte pilgrimsvan-
dring, hvor mange af vore foreninger og institutioner forhåbentlig deltager 
med forskellige aktiviteter.   
   Desværre må vi tage afsked med Eja Lund og Berit Falkenstrøm (Trine). 
Rigtig mange tak for jeres indsats. Forhåbentlig kan vi blive ved med at 
trække lidt på jeres arbejdskraft – Eja fx i forbindelse ansøgninger. Måske 
er jeg selv skyld i, at Trine ”har sagt op”, fordi jeg, da hun bad om en ”an-
befaling” til job, gav hende én uden at være klar over, hvad det medførte.  
   Det vil føre for vidt at omtale alt i bladet. Læs det grundigt og gør brug 
af mange af de tilbud, der er. Arrangørerne fortjener det. Desværre er det 
svært at få besat bestyrelsesposterne. Dette er ikke kun noget, der gælder 
for os, men jeg vil kraftigt opfordre nytilflyttere til at lade sig vælge ind i 
en bestyrelse. Det er en god metode til at falde godt til i lokalsamfundet. 

Med venlig hilsen og god læselyst  Hans Gravsholt 
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HERSKINDSIGT er et kvartalsblad for "foreningerne" i den nordligste  
del af Skanderborg Kommune og indeholder oplysninger om aktiviteter og  
nyt i området. Næste nummer udkommer midt i juni måned 2007.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD. Marts 2007  
  4 -  7 Aktivitetskalender 
  8 -17 Kulturcentret  
 18  Herskindskolen 
 19  Børnehaven Nordlyset 
 20  Sirius. Mini-, Junior- og Ungdomsklubben  
 21-24 Herskind Brugsforening 
 25-27 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
  28-29 Grundejerforeningen Lærkebo 
 30  Skivholme Forsamlingshus 
 31  Herskind Dilettanter  
 32-33 Herskind Forsamlingshus 
 34-36 Herskind Folkekøkken 
 37-42 Herskind Boldklub 
 43-46 Skivholme-Sjelle-Skjørring kirkesogne  
 47-49 KFUM-spejderne 
 50  Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 51-53 Hertha Levefællesskab 
 54-56 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto 
Vinder af hovedbrud dec.2006: Margit Johannesen, Ladingvej 26 
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.55) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen ved døren i BRUGSEN senest den 1.juni 2007.   
Forsiden viser DR-kirken Skivholme. Se flere på www.herskindsigt.dk   
REDAKTION:  Mail: Hagra@mail.dk                                  
Fællesråd=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 
Herskind Folkekøkken 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 

http://www.herskindsigt.dk/
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. juni 2007 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1. juni 2007 
 

Marts 2007 
Dag  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 15 16 Arbejdsdag Skivholme F-hus 30 
fr 16 17-20 Fredagscafé Fremad F-hus  
lø 17     
sø 18 10 Motionsløb? HB´s klublokale 49 
ma 19 19 

1930 
Forældreaften om præpubertet 
Præmiewhist 

Sirius-klubben 
Fremad F-hus 

20 

ti 20 1930 Quindeaften Fremad F-hus  
on 21     
to 22     
fr 23     
lø 24     
sø 25     
ma 26 1930 Generalforsamling, Brugsen Herskind F-hus 21 
ti 27 16 Genbrugs Modeshow, Sirius Klublokalerne 20 
on 28     
to 29 19 

1930 
Virksomhedsbesøg (HG&B)  
Fortælleaften, Café Ida 

Deco-plant 
Hertha 

25 
53 

fr 30     
lø 31     

 

mailto:hagra@mail.dk
http://www.herskindsigt.dk/
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April 2007 
Da To Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1     
ma 2     
ti 3 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 4     
to 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus 35 
fr 6     
lø 7     
sø 8     
ma 9     
ti 10     
on 11 15 

1930 
Reception, Thomas Frøkjær, 50 år
Fællesrådsmøde m.valg af landsbyråd 

Sognegården 
Herskindskolen 

45 
8 

to 12     
fr 13 19 Vårfest Skivholme F-hus 30 
lø 14 10 Legepladsdag, Herskind 

Lørdagscafé 
Legepladsen 
Hertha 

27 
52 

sø 15     
ma 16     
ti 17 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 18     
to 19     
fr 20     
lø 21  Gymnastikopvisning 

Spejdertur til Hønsehuset  
Herskindhallen 
Helgenæs 

41 
48 

sø 22  - “ -     - “ - 48 
ma 23     
ti 24 1930 Forårskoncert Skjørring kirke 43 
on 25  

19 
Sidste træningsaften, gymnastik 
Lokalhistoriegruppen 

Herskindhallen 
Herskindskolen 

41 
10 

to 26 16 
1930 

Arbejdsdag 
Amerikanske sange og guitarspil 

Skivholme F-hus 
Café Ida, Hertha 

30 
53 

fr 27     
lø 28     
sø 29 1030 Konfirmation Sjelle kirke 46 
ma 30     
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Maj 2007 
Da To Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1     
on 2     
to 3     
fr 4     
lø 5     
sø 6 1030 Konfirmation Skivholme kirke 46 
ma 7     
ti 8 1830 Folkekøkken Herskind F-hus 35 
on 9     
to 10     
fr 11     
lø 12  Bæver og Ulve turnering  48 
sø 13 7 Skovtur med menighedsrådet Skyttehusvej  43 
ma 14     
ti 15     
on 16     
to 17     
fr 18     
lø 19     
sø 20     
ma 21     
ti 22 16 Arbejdsdag Skivholme F-hus 30 
on 23     
to 24 1930 Bente Kure og Leif Ernstsen  Café Ida, Hertha 53 
fr 25     
lø 26     
sø 27 4 Plante- og fugletur Sporet v.Herskind 16 
ma 28 14 Friluftsgudstjeneste Skovby 

præstegårdshave 
44 

ti 29 1930 Introduktion til TV-gudstjeneste Sognegården 44 
on 30     
to 31     
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Juni 2007 
Da To Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1     
lø 2 20 Plante- og fugletur Sporet v.Herskind 16 
sø 3 1230 Kirketur til Djursland Start fra kirkerne 45 
ma 4     
ti 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus 35 
on 6 19 Redaktionsmøde, Herskindsigt Herskind Bibl.  
to 7 17 

2030 
Oprykning af bævere 
Nattergaletur 

Trekanten 
Start Stjær skole 

48 
50 

fr 8     
lø 9 1530 Optagelse af gudstjeneste til TV Skivholme kirke 44 
sø 10     
ma 11     
ti 12     
on 13     
to 14     
fr 15     
lø 16     
sø 17     
ma 18     
ti 19     
on 20     
to 21     
fr 22     
lø 23 18 Grillen varmes i Skivholme 

Ungdomsklubben på Weekendtur
Skivholme F-hus 
Søhøjlandet 

30 
20 

sø 24  - “ -       - “ - 20 
ma 25  - “ -       - “ - 20 
ti 26     
on 27     
to 28     
fr 29     
lø 30     
Uge 28: Spejderne på sommerlejr i Sindstou-hytten  Side 48 
13.juli og 24.aug.: Grill-aften, Skivholme Side 30 
22.juli 2007: TV-transmiteret  gudstj. Skivholme K Side 44 
18.aug.2007: Sommerfest og Pilgrimsvandring. Side 14 
  5.sept.2007: Folkekøkken, Herskind F-hus Side 36 
16.sept.2007: Loppemarked  Side 30  
  6.okt.2007: Høstfest i Skivholme  Side 30 
27.okt.2007: Dilettant i Herskind Forsamlingshus Side 31 



   Kulturcentret kan kontaktes  
   via tlf. eller e-mail: 
 
Hans Gravsholt, Fuglevænget 8:  
Tlf. 8695 4155. Mail: hagra@mail.dk 
 

Se tidligere arbejdsdeling 
i Herskindsigt marts 2006 

 
 

Valg af Landsbyråd 
    Som det fremgår af referatet fra Fællesrådsmødet den 26. januar på 
Herskindskolen, har styregruppen for projektet Fortsat Liv på Nordpolen 
indvilliget i at omdanne sig til det første Landsbyråd i Skanderborg Kom-
mune, indtil der foreligger svar på vor ansøgning til Indenrigsministeriet 
om støtte til netop at udvikle et landsbyråd i Skivholme Sogn. Dette svar 
foreligger i slutningen af marts eller begyndelsen af april.  
   Landsbyrådets arbejdsområde er endnu kun på tegnebrættet, men rådet 
skal tage sig af de fælles og overordnede opgaver i lokalområdet, og som 
ingen institution eller forening tager sig af. Landsbyrådet skal være vort 
ansigt udadtil og have kontakten til f.eks. Skanderborg Kommune.  
    På det næste møde i Fællesrådet, som jo består af en repræsentant fra 
hver forening og hver institution i lokalområdet, skal det nye landsbyråd 
vælges. Mødet finder sted 

onsdag 11. april kl. 19.30 på Herskindskolen. 
Mødet er åbent for alle, der måtte have interesse i at deltage.  
   Hvis du har lyst til at læse mere om de tanker, der er gjort omkring et 
landsbyråds opgaver, kan du - ved at henvende dig til undertegnede - få et 
eksemplar af rapporten: Skivholme Sogn – smørhul eller nordpol. Rappor-
ten indeholder ”konklusionerne” på projektet ”Fortsat liv på Nordpolen”. 

Eja Lund, Landsbyvænget 1.    
Kulturcenterdagen i april 

   Det er besluttet, at denne dag i år erstattes af ”Pilgrims-arrangementet”, 
der er omtalt flere steder. Se side 11-15. Landsbyrådet håber og forventer, 
at der vil være god opbakning til denne fornyelse af samarbejdet mellem 
foreningerne og institutionerne i vores område. Da arrangementet foregår i 
hele Skanderborg kommune, vil det forhåbentlig bevirke, at mange får øje 
på os ”her i nord”.    Hans Gravsholt 
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Kulturcentret 
Møde i Fællesrådet for Herskind Skivholme Kulturcenter 25.1.2007 

Emne: Behandling af konklusioner fra Projekt ”Fortsat liv på Nordpolen” 
Mødet blev afholdt på Herskindskolen med 30 deltagere repræsenterende 
foreninger og institutioner i Skivholme sogn - bortset fra skolen, som var 
forhindret p.g.a. afholdelse af pædagogiske dage. Formålet med mødet var 
at orientere om rapportens konklusioner vedrørende lokalbefolkningens 
ønsker til fremtiden i området, samt sikre at foreninger og ressourceperso-
ner tager initiativer til at realisere disse ønsker. Desuden var formålet at 
diskutere rapportens anbefalinger om en reorganisering af lokalsamfundet, 
så der skabes ét slagkraftigt talerør over for Skanderborg Kommune og 
øvrige myndigheder. 
   Efter en velkomst gennemgik projektets konsulent Jan Holm Ingemann 
rapporten med hovedvægt på dens konklusioner og anbefalinger. Han præ-
ciserede, at Skivholme Sogn er ”et smørhul” og kan blive ved med at være 
det. Men det kræver, at beboerne forstår at samarbejde og tale med én 
stemme over for de offentlige. Det er vigtigt at trække på samme hammel 
og i samme retning. Derfor bør der være et fælles organ, der kan være 
”talerør”. Han fremhævede, at det har området jo allerede – nemlig 
Kulturcentret. Måske skal der findes et andet navn og rettes lidt nogle 
steder, men der er umiddelbart ingen grund til at ændre organiseringen. 
Betegnelsen kunne fx ændres til Landsbyrådet.  
   Efter indlægget var der tid til at summe og nyde et let traktement, der 
bestod af veltilberedte madvarer produceret af Levefællesskabet Hertha. 
   Efter en ivrig spørgelyst enedes forsamlingen om, at rapportens konklu-
sioner og forslag er værd at arbejde videre med. Derimod var der en vis 
usikkerhed om, hvordan man kommer videre her og nu. Styregruppen 
oplyste, at der er indgivet ansøgning om midler fra landdistriktspuljen til 
fortsættelse af det igangsatte arbejde, og at svar herfra forventes i marts. 
   Forsamlingen enedes herefter om, at den nuværende styregruppe fort-
sætter som ”Landsbyråd”, indtil der formelt kan vælges et nyt. 
Konsulenten forslog, at Fællesrådet, hvori alle ”foreninger” som hidtil skal 
have en repræsentant, samles fx 4 gange om året. Fællesrådet er dermed 
”Landsbyrådets” demokratiske bagland. Forsamlingen vedtog at mødes 
igen i marts, når resultatet af ansøgning foreligger. 
   Med udgangspunkt i rapportens forslag til opgaver på hhv. den korte og 
den lange bane drøftede forsamlingen, hvem der ville påtage sig opgaver-
ne med at holde processen i gang, herunder at kontakte de mere end 50  
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Kulturcentret 
personer, der i forbindelse med rapportens interviewrunder, havde givet 
tilsagn om, at ville yde en frivillig indsats i arbejdet med at fremme udvik-
lingen i området. 
   Følgende accepterede at være ”tovholder”, dvs. kontakte de borgere, der 
havde tilkendegivet, at de ville yde en frivillig indsats. 
 

Den korte bane.  
Flere sportsaktiviteter: Inge Houg Jakobsen.  
Øget og bedre anvendelse af forsamlingshusene: Anne Margr. Kristensen 
Kulturaktiviteter: Anne Margr. Kristensen 
Forbedret adgang til naturen (stinet): Nina Andersen.  
Øget og bedre anvendelse af Brugsen til daglige indkøb: Ida Jensen.  
Bedre koordinering mellem tilbud i institutioner og foreninger: Trine Holten 
Frengler.  
Forbedrede legepladser fx naturlegeplads: Mogens Grejsen.  
Bedre kommunikation mellem Hertha og det øvrige Herskind: Skolebestyrelsen.   
Café fx i forsamlingshusene: Der henvises til Hertha. 
Sodavandsdiskotek eller lignende for børn/unge: Trine Holten Frengler. 
 

Den lange bane:  
Trafiksikring, cykelstier: Asbjørn Winther, Skivholme. 
Hel hal (og College): Inge Houg Jakobsen 
Forbedret kollektiv trafik: Eva Bach 
Ældreboliger, seniorboliger, senioraktiviteter: Mogens Grejsen  

Referent: Hans Gravsholt 
Lokalhistorie 

   Den 24.jan. 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. Efterfølgende er der 
modtaget mange dilettantbilleder fra Fremad og Herskind. Kom og se 
dem. Vi samles igen onsdag den 25.april 2007. 
   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   
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Kulturcentret 
Vil du være med til at sætte Nordpolen på landkortet? 

 
  Vores absolut vigtigste kulturperle i Herskind/Skivholme - Skivholme 
Kirke - vil i de kommende måneder være i fokus, da den er udvalgt, som 
én af årets DR-kirker. Sidste år fulgte mere end 63.000 seere fordelt over 
hele landet søndag efter søndag udsendelsen af disse TV-gudstjenester. 
  Derfor vil der uden tvivl blive skabt stor interesse for at tage kirken - og 
ikke mindst kalkmalerierne - nærmere i øjesyn. Det giver os en unik 
mulighed for at udbrede kendskabet til vores lille samfund. 
  I vores netop afsluttede pilotprojekt ”Fortsat liv på Nordpolen” pegede 
vores konsulent: Jan Ingemann Holm, Ålborg Universitetscenter, på en 
vigtig forudsætning for, at vi fortsat kan have et godt lokalsamfund… 

 
BEVARING kræver FORANDRING! 

 
  Det har vi erkendt! Så noget nyt må ske. Og det er nu der skal smedes! 
Med TV- udsendelserne som afsæt har Landsbyrådet derfor besluttet, at 
arrangere en pilgrimsvandring på tværs af den nye storkommune. Men 
alle gode ideer har det med at medføre en masse arbejde! 
  Vores projekt har den fordel, at arbejdet kan fordeles på mange skuldre. 
Og hvis man ellers vil være med, bliver den enkelte persons eller organisa-
tions andel efter vores opfattelse overskuelig og overkommelig. 
  Så, hvis du vil være med til at gøre Skivholme sogn kendt, så brug 5 min. 
på at læse vores oplæg og bedøm herefter, hvad du kan/vil bidrage med.  
 
   Ring eller send en mail til en af os og fortæl hvilken del af projektet, du 
brænder mest for at hjælpe med. Vi har brug for folk til at  

• koordinere  
• administrere  
• sponsorere 
• planlægge 
• aktivere 

Det er også i orden bare at bakke op om projektet ved at deltage i 
Pilgrimsvandringen! 

Landsbyrådet for Herskind/Skivholme: Finn Boisen, Eja Treldal Lund,  
Inge Lorenzen, Nina Andersen og Mogens Grejsen 
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Kulturcentret 

En pilgrimsvandring til ”Nordpolen” 
- Sammen vender vi strømmen  
Baggrund: 
   I det yderste nordlige hjørne af Ny Skanderborg kommune ligger lands-
byerne Herskind og Skivholme. Vi synes selv, at vi har meget at byde på, 
men realistisk set er der en nærliggende mulighed for, at vi kan blive 
overset i den nye storkommune.  
   Under arbejdstitlen ”Fortsat Liv på Nordpolen” har vi med puljemidler 
fra Indenrigsministeriet fået foretaget en analyse af, hvilke kvaliteter sog-
net byder på, og af, hvad vi kan gøre for at være et godt aktiv for den nye 
kommune. Hvis vi ikke er i stand til selv at formulere, hvad vi gerne vil i 
tiden fremover, er der ikke store chancer for, at nogen gider lytte til os. 
   Så sker der det fantastiske, at en appelsin falder direkte ned i vores 
turban, netop som vores pilotprojekt er afsluttet: 
   Netop i år, vil Skivholme sogn komme i medierne, fordi vores kirke - 
Skivholme kirke - er udvalgt til DR-kirke i 2007. Og over 4 måneder - 
med start i april - vil der blive transmitteret gudstjenester på landsdæk-
kende TV. Det vil skabe en masse interesse for at se kirken ”LIVE”. Og 
ikke mindst for at få fortalt mere om de meget unikke kalkmalerier, der 
findes i kirken. TV-mediet har en meget stor virkningskraft. I 2006 blev 
hver udsendelse set af i gns.63.000 seere. Den appetitvækker skal vi bruge 
   Det er kommet på mode at gå pilgrimsvandringer. Tid til fordybelse og 
eftertanke tiltaler flere og flere. Man tænker godt, når man går en tur. 
Man har tid til at stoppe op og til at betragte seværdighederne og naturen 
på tæt hold. Men hvorfor tage den lange rejse til Spanien eller andre ekso-
tiske steder, når vi har så mange spændende steder herhjemme? 
Hvad kan vi så byde på ud over kirken? 
Vi har Levefællesskabet Hertha, som er en landsby med omvendt inte-
gration af udviklingshæmmede! Hvordan det? Jo, kernen i byen er et 
opholdssted for unge udviklingshæmmede med tilhørende beskæftigel-
sesmuligheder. I landsbyen kan almindelige mennesker så vælge at bo-
sætte sig. Der findes både landbrug, biodynamisk gartneri, mejeri, bageri 
og café, og husene er hovedsageligt opført i alternative materialer og med 
utraditionelle udformninger. Absolut et besøg værd. 
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Kulturcentret 
   Man kan også gå en tur på den smukke sti, som er etableret af organisa-
tionen ”Spor i landskabet”. Her kan man bl.a. besøge Danmarks måske 
største egentlige mergelgrav og høre mere om, hvordan Herskind midt i 
forrige århundrede forsynede markerne i hele Østjylland med mergel. 
   Vi har en dejlig skole, som netop er blevet renoveret over flere omgan-
ge bl.a. med pædagogisk servicecenter, og så har vi fået en ny sportshal, 
som godt nok ikke blev den hele hal, som vi havde ønsket os. Men derfor 
vil vi da gerne bruge den og vise den frem. 
   Vi har et rigt foreningsliv, som folk i byen slutter godt op om. Gennem 
næsten 30 år har det hele været holdt sammen af vores fælles blad ”Her-
skindsigt”, hvor alle foreninger holder sognet orienteret om, hvad der sker 
- og om - hvilke tilbud, der bydes på. 
   Så reelt har Skivholme sogn en god sammenhængskraft, men som vores 
konsulent på projektet konkluderede: Bevaring kræver forandring. 
   Hvordan kan vi få skabt forbindelse mellem dette yderligt liggende 
område og resten af Skanderborg kommune.? Tja,  et af skridtene har vi 
selv taget, ved at næsten samtlige husstande i Herskind har fået etableret 
fibernet-forbindelse. Dermed har taget skridt til, at området er fremtids-
sikret. For der er ingen tvivl om, at antallet af hjemmearbejdspladser vil 
øges i tiden fremover. Men i øvrigt er de tværkommunale forbindelser 
svære at få øje på, og hvad angår offentlige transportmidler til og fra 
vores nye kommunale hovedstad er forbindelsen ikke-eksisterende! 
   Hvor langt er der så til Skanderborg?  
- Vel ikke længere end der er fra Skanderborg! 
Hvorfor så ikke vende bøtten rundt og lave en vandring til Skivholme?! - 
og aktuelt lave det til en pilgrimsvandring til Skivholme kirke? 
  Når vi er i gang, kan vi lige så godt tage udgangspunkt i historiske fakta, 
som jo viser, at området faktisk har hængt sammen i århundreder. Kultu-
ren området har haft sit udspring i Øm og Veng, og kirkerne har haft en 
stor betydning og præget landskabet i tusinde år. Ved at gå turen med ud-
gangspunkt fra de historiske steder i kommunen vil man på 1 dags van-
dring kunne samle de historiske tråde op og følge dem op til vore dage 
Hvad skal der så ske: Med udgangspunkt i en morgengudstjeneste 
startes fra 4 historiske steder i kommunen 
- Skanderborg slot 
- Øm kloster 
- Sct. Sørens kirke i Gl. Rye 
- Veng Klosterkirke 
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 Derefter går vandreturen mod Skivholme kirke. Ruterne fra Skanderborg, 
Øm og Gl. Rye samles i Veng, hvorfra der er fælles rute over Stjær, Stor-
ring og Skovby, hvor der vil være mulighed for et hvil ved kirkerne der, 
med mulighed for at tage kirkerne i nærmere øjesyn. 
 Turen ender i Skivholme, hvor der er en fælles fremvisning og forklaring 
af og om kalkmalerierne med en afsluttende gudstjeneste. De, som måske 
har fået nok af kirker, kan passende besøge Hertha eller hvile ud på den 
nærliggende sportsplads. 
   På sportspladsen vil der være mulighed for teltslagning, og om aftenen 
vil der være ”vablebal” i vores nye hal. Her vil alle pilgrimsvandrere, 
efter en lang og oplevelsesrig dag - og en god fest - få mulighed for at gå 
til ro i de medbragte telte. 
Hvad får man så ud af det? 

• En god start på dagen.  
• En frisk travetur, som kan varieres efter eget valg. 
• En ide om, hvor stor kommunen egentlig er. 
• Et historisk indblik i kommunens fortid. 
• Et indblik i, hvad det sker i det yderste hjørne af kommunen. 
• God motion. 
• Tid til eftertanke og fordybelse. 
• Fremvisning af de kirker, der passeres på ruten. 
• Festligt samvær med andre nye kommunefæller. 
• Vablebal i den nye hal. 

Hvem skal gøre arbejdet? 
- Menighedsråd og præster ved berørte kirker sørger for morgenmad 

og gudstjeneste/rundvisning. 
- Spejderne sørger for planlægning af vandreruterne og samarbejder 

med hjemmeværnet om, at alt foregår under betryggende forhold. 
- Kultursamvirket/turistforeningen sørger for markedsføring. 
- Et festudvalg under Fællesrådet arrangerer halbal og overnatnings-

faciliteter. 
- Hjemmeværnet sørger for trafiksikkerheden. 
- Borgmester/Fællesrådet: Diplom til alle deltagere. 
Hvornår skal det ske?  
Indtil videre arbejder vi efter, at det skal være lørdag den 18. august, 
men med fortræningsaftener i løbet af foråret/sommeren. 
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Hvordan skal det finansieres? 
Ud over sponsorgaver fra firmaer kunne man forestille sig at:  
- Menighedsrådene sponsorerer morgenmad/aftensmad efter 

gudstjenesten 
- Betaling for deltagelse i vandringen og for deltagelse i festen i hallen 

bagefter 
- Idtrætssamvirket giver tilskud 
- Søge kommunen om tilskud/underskudsgaranti til et fælles 

tværkommunalt arrangement 
Hvem kan formodes at ville deltage? 
Folk som er interesseret i motionsturen 
Folk som er historisk eller kirkeligt interesserede 
Familiehyggetur 
Hvor lang tid tager en sådan vandretur? 
Startsted   start kl.    ca. afstand ca.tid inkl.pauser 
Skanderborg Slot til Skivholme 8.00 30 9 timer 
Gl. Rye til Skivholme  8.00 32 9 
Øm Kloster til Skivholme  8.00 31 9 
Veng til Skivholme  13.00 17 4 
Stjær til Skivholme  14.30 11 3 
    Fælles ankomst for alle ruter ved Skivholme kirke kl. 17. 
Kan man cykle/køre i stedet for at gå? Ja, hvorfor ikke?   
Hvis det giver overskud? 
   Det primære formål med Pilgrimsvandringen er, at få folk til at lære den 
nye kommune nærmere at kende, men jeg forventer da, at kunne skabe et 
stort overskud. 
Hvad skal overskuddet anvendes til? 
  Vores projekt viste, at over 60 % af de adspurgte havde trafiksikkerhed 
som 1. prioritet, når de skulle udtrykke spontane ønsker til fremtiden! 
  I mere end 40 år er skolesøgende børn fra Herskind og Skivholme blevet 
transporteret med bus til Herskindskolen, p.g.a. at skolevejen er kategori-
seret som trafikfarlig. De seneste 30 år har vi forgæves forsøgt at få lavet 
en trafiksikker skolevej, men så længe man fortsat skal passere Langeli-
nie, tør ingen lade deres børn gå eller cykle til skole eller sport. Så den 
ultimative løsning på det problem vil være en tunnel under Langelinie og 
en cykelsti mellem Herskindskolen og Skivholme. 
 Nu skal det være!       Mogens Grejsen, febr. 2007 
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Spor i landskabet ved Herskind 
Plante- og fugleture 

Aftentur:     Morgentur: 
Lørdag d. 2. juni kl. 20 - 2230  Søndag d. 27. maj kl. 4 - 630 
Tag selv aftenkaffen med.  Morgenbrød og kaffe i Hertha 
Nydes på turen.    efter turen (15 kr).  

Begge ture starter fra Herthas P-plads 
        På turen kan man opleve morgen- og aftenstemningen på markerne 

og engen ved Lyngbygård Å. Botanisk er der en stor variation - fra 
kulturplanter ved gartneri&landbrug til naturens flora i skov&eng. 
  Ved denne tid er fuglesangen mest intens, og måske kan vi høre og  
se nogle af de sjældnere fugle, der indimellem viser sig i området 
(græshoppesanger - lille præstekrave - rødglente - ravn m.m.) 
   Det er en dejlig, meget varieret tur på 3-4 km. Alle, der har gået 
den, er blevet overrasket over den mangfoldighed af natur, der 
møder én på en så relativ kort strækning. 
  Dvæler man nogle øjeblikke undervejs, oplever man mange stem-
ningsskift: fra istidsslugten til granskoven over engen til mosen. 
Åløbet - bøgeskoven, den store mergelgrav, landbruget og et lille 
gartneri. 
    Ja tænk, at vi tæt på os har så dejlig natur, som må betrædes. Kom 
og følg ”Spor i Landskabet”og hør om amtets planer for området. 
 

Irene Rasmussen vil fortælle om planter. 
Per Clauson-Kaas vil tage sig af fuglene. 
NB: Tag godt fodtøj på.             Gratis.            Ingen tilmelding 

 
I oktober afholdes der igen ”Sporenes dag” mange steder i Danmark.  

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ud for denne dag.  
På sporet kan der være fugtigt. Derfor anbefales vandtæt fodtøj 

Alle ture 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. 

          Hans Gravsholt 

http://www.spor.dk/
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Forvandlingsdynamoens Lektie-Cafe. 
   Forvandlingsdynamoen er et tilbud til de af skolens elever, som ønsker 
hjælp til at lave lektier sammen med en voksen. Dette kan foregå både 
enkeltvis eller i grupper. Derudover undervises ældre i edb, som varetages 
af en voksen i samarbejde med nogle af skolens store elever. 
   Forvandlingsdynamoen har været underlagt forandring og forvandling, 
da skolens store elever pga. forskellige omstændigheder ikke har kunnet 
hjælpe til ved undervisningen i edb. Men heldigvis har Hans Gravsholt 
fået hjælp. Samtidig vil jeg også opfordre skolens store elever til at kom-
me på banen, da ideen og formålet med edb for ældre gerne skulle være 
baseret på undervisning af elever.  Så derfor: 
Vi har brug for elever til at hjælpe i edb hver onsdag fra 1530-1730 
   Undertegnede har fået nyt arbejde, så derfor har jeg desværre ikke 
længere mulighed for at være lektiehjælper om torsdagen, men Mette 
Bøgh har indvilget i at hjælpe ind til sommerferien. Mette bor i Herskind, 
er lærer i Hammel og er på barsel med sit 4. barn.  
Velkomme til dig og tusind tak for at du vil være os behjælpelig. 
Følgende aktiviteter på nuværende tidspunkt er: 

• Matematik, dansk, engelsk hver torsdag i biblioteket fra 1330 –15 
• Edb hver onsdag i skolens edb lokale 1530–1730 

Vemodigt er jeg nødt til at tage afsked med forvandlings-dynamoen, da 
jeg har fået nyt arbejde. Jeg har haft to lærerige og begivenhedsrige år 
sammen med Herskindskolens lærere, skolens elever, Kulturcentrets 
frivillige medarbejdere, Hans Gravsholt og Haumann Schriver. Tusind tak 
for et kanongodt samarbejde. Jeg kommer til at savne jer utrolig meget.  

Mange kærlige hilsner  Berit Falkenstrøm (Trine) 
Nyt fra Forvandlings-dynamoen 

   Vi må i skrivende stund sige farvel til Trine Falkenstrøm. Trine har fået 
nyt arbejde, og vi ønsker hende al mulig held og lykke. Trine har med stort 
engagement og varme være frivillig i vores lektie-café de sidste par år. 
Mange er de børn, der har fået hjælp - ikke bare til lektier, men også til 
nogle af livets store spørgsmål. Vi kommer til at savne Trine. 
   Vi har dog været så heldige at få en afløser for Trine. Mette Rask Bøgh 
(mor til Nanna i 2.kl.) vil hjælpe i lektie-cafeen ind til sommerferien. Mette 
er lærer, men nu på barsel med lille Ditte. Vi ønsker Mette velkommen og 
håber på, at hun vil synes om ”arbejdet”. Det er dejligt, at nogle tænker på 
vores lektie-cafe. Tak for det.     På Herskindskolens vegne: Jette Liborius  



 

 

      Herskindskolen 
 

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

www.herskindskolen.dk 

 
 
 

Brug af Herskindhallen. 
 
Herskindhallen er fyldt med aktive brugere både om dagen og om aftenen 
– og heldigvis for det. Derfor er det vigtigt, at vi har fælles regler, uanset 
om det er i dagtimerne, hvor skolen er bruger, eller det er udenfor skoletid, 
hvor det er fritidsbrugere. Skolen har brugsret i hallen indtil kl.15.00 på 
hverdage, hvor skolens pedel låser dørene, inden vi forlader skolen. 
 
   Det betyder, at brugere efter kl.15 skal have kontakt med boldklubben 
for at få udleveret en nøgle. Der er bestilt nye nøgler til redskabsrummet, 
musikanlægget og de nye boldskabe. På disse 3 låse vil vi montere en 
hængelås, som kan låses op med en E-nøgle. Disse E-nøgler er bestilt og 
kommer forhåbentlig snart hjem. Ved at montere ens låse i døren – bold-
skabene – ved musikanlægget og redskabsrummet håber vi, at det bliver 
lettere for alle jer, der bruger hallen. 
 
   Når man kommer som bruger i hallen, er det altid rarest at lokalerne er 
efterladt af andre, som man selv ønsker at modtage dem. Det betyder, at 
hvis man har benyttet redskaber fra redskabsrummet, skal det naturligvis 
på plads igen efter brug. 
 
   Derfor skal vi alle hjælpe hinanden med at rydde op efter brug. Omklæd-
ningslokalerne bruges af både børn og voksne. Derfor beder vi om, at der 
ikke nydes alkohol andre steder end i kantinen. 
 

På Herskindskolens vegne  Kim Sørensen 
    

 18

mailto:herskindskolen@galten.dk
http://www.herskindskolen.dk/


 19 

Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
 

   Så går vinteren på hæld, og foråret nærmer sig heldigvis med hastige 
skridt. Det betyder også, at tiden for børnehavens udeuger nærmer sig. Så 
drager alle grupperne skiftevis én uge ad gangen til spejdergrunden og 
hygger sig med diverse udeaktiviteter, bål m.v. Så husk at have godt med 
skiftetøj, regntøj, gummistøvler o.s.v. klar i børnenes garderober. 
   De forgangne måneder er gået med traditionelle vintersysler, og så har 
det jo været fastelavn! Børnehaven har været pyntet op med fastelavnsris, 
masker, tønder og katte over det hele. I år blev børnehavens fastelavnsfest 
afholdt fastelavnsmandag, så der vrimlede det med prinsesser, turtles, feer, 
superhelte og meget mere. Der blev slået katten af tønden og spist faste-
lavnsboller i læssevis. 
   Som alle andre har børnehaven også ventet på sneen, men da den endelig 
kom, lå den i så kort tid, at børnene næsten ikke nåede at få glæde af den i 
børnehaven, men der blev da et par dage, hvor kælke kunne medbringes 
og bruges – DEJLIGT!!!! 
  I denne tid modtager børnehaven mange nye små børn, så der er etableret 
en midlertidig gruppe Minilynet, som deler pædagoger og rum med børne-
havens ældste børn Lynet. De ældste børn skal så også hjælpe de yngre 
børn med at finde sig til rette i børnehaven og lære dem, hvordan man 
begår sig i børnehavelivet til stor glæde for begge parter. De store børn 
forlader børnehaven den 1.5.2007, hvorefter Minilynet bliver til Lynet og 
får de voksne og lokaler for sig selv. 
 
   Som skrevet i sidste nummer af Herskindsigt har den ny forældrebesty-
relse nu afholdt sit første møde og har konstitueret sig således: 
Camilla B. Rasmussen: Formand 
Ove Nielsen: Næstformand 
Lise Møller Fogh: Bestyrelsesmedlem indtil 30.4., hvorefter hun udtræder 
Ann Bach Christensen: Suppleant til 1.5.2007. Derefter bestyrelsesmedlem 
Charlotte J.Mikkelsen: Suppleant 
Hanne-Mette Hampe Kring: Suppleant 
Kathrine Wilhardt: Pædagog og medarbejderrepræsentant 
Bente Lindahl: Institutionsleder 
Mette Bjerregaard: Souschef 

   
På Børnehaven Nordlysets vegne Hanne-Mette Hampe Kring 



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

Sidste nyt fra Klubben SIRIUS 
Så kom vi ind i det nye år, og kommunesammenlægningen blev en realitet. 
Vi ønsker stadig i klubbens bestyrelse, at SIRIUS skal bestå som en klub 
under serviceloven og ikke en SFO-klub under skolen. Vi arbejder i besty-
relsen tæt sammen med andre klubbers bestyrelser i Skanderborg kommu-
ne og håber at kunne få indflydelse. I Sirius håber vi på og ønsker, at vi får 
lov til at fortsætte nogenlunde uændret – men det vides altså endnu ikke. 
   Mandag den 19. marts 2007 kl. 19 er der forældre aften om præpubertet 
og pubertet. Fra Ungdomsringen kommer Ulla Andersen med et oplæg der 
kommer til at vare ca. 45 minutter, og bagefter er der mulighed for debat. 
Der vil være mulighed for at købe forfriskninger.  
Tirsdag d. 27. marts 2007 gen ger vi det succesrige Genbrugs Modeshow. 
Opvisningen starter kl.16  (fo ldrekaffe kl.16). 
  Ungdomsklubben har været 
Skovby og klubben fra Stjær.
tager ungdomsklubben på we
fedt !! Tjek ellers vores hjemm

Herskind B
Udstilling i glasmontre 
Inden jul havde Lisbeth Jense
har Anna Brandt udstillet kor
Begge udstillinger har været v
   Biblioteket har 3 glasmontr
håndarbejde eller noget andet
Find en god bog 
   Vi har mange gode romaner
Der kommer også et depot af 
   Film på dvd kan bestilles. D
kommune – både for børn og 
Bibliotekets betjeningst
   Mandag kl. 9 - 13 On
   Torsdag kl. 9 - 13 Fr
Biblioteket er åbent til selvbe
over for skolens hovedindgan

 20
ta
ræ

på skitur til Norge, sammen med klubben fra 
 Det var super. I weekenden d. 23.–25.juni 
ekendtur til Søhøjlandet. Det skal nok blive 

eside: www.galten.dk/sirius. 
På bestyre

ibliotek Tlf. 8754 6829 
lsens vegne Merete Taastrup  

n en udstilling af gamle postkort. Efter jul 
t og dekorationer med teposefoldning.  
el besøgt og har fået megen ros. 

er, så hvis du er interesseret i at udstille 
, så kontakt Jessica eller Helle. 

 lige nu, så kik forbi og find en god bog.  
nyere billedbøger fra Galten. 
er er mange til rådighed nu i den store 
voksne. 
ider: (tirsdag lukket) 
sdag kl. 16 - 20 

edag kl.    9 – 12  
tjening i tiden 9-15. Benyt indgangen 
g.  Tlf. 87546829                Jessica 



 
HERSKIND BRUGSFORENING  
Af Ida Jensen, bestyrelsesformand 
 
Sne!  
Netop som vi troede, at foråret var kommet, uden at det egentlig havde 
været vinter, blev vi pludselig begravet i store snemasser. Ikke mange i 
Herskind kunne komme hjemmefra, og det var vi rigtig glade for i 
Brugsen. Sjældent har der været så mange kunder i butikken på én gang!  
Men kunne vi ikke komme ud af byen, så kunne varebilerne jo heller ikke 
komme ind i byen. Derfor var der hurtigt udsolgt af især de friske varer 
som mælk, brød og kød. Uddeleren gjorde, hvad han kunne for at skaffe 
varer hjem, bl.a. lykkedes det at få sneploven til at grave en varebil fri på 
Præstbrovej, så den kunne komme frem med frisk mælk. Én time senere 
var mælken igen udsolgt! 
 
Generalforsamling 
Men nu er det blevet forår og dermed tid til generalforsamling i Herskind 
Brugsforening. Sæt kryds i kalenderen mandag den 26. marts 2007 og 
mød op i Herskind Forsamlingshus kl. 19.30. 
Efter selve generalforsamlingen har vi inviteret de lokale ”madkunstnere” 
fra Sjelle - Kim og Manuel - som vil tilberede mad af Brugsens ferske kød 
og servere smagsprøver for alle fremmødte. Overskriften for arrangemen-
tet er ”Hvad skal vi have at spise i aften?” Vi kender vel alle situationen: 
Hjem fra arbejde – hente børnene – handle i Brugsen, men hvad skal vi nu 
finde på i aften? Kim og Manuel vil komme med gode ideer til, hvordan 
man hurtigt kan forvandle Brugsens vakuumpakkede kød til lækre og sun-
de middagsretter. Vi serverer desuden lidt godt til kaffen fra Brugsens eget 
bageri. Kom og bliv inspireret og få lidt godt at spise og drikke. 
 
Regnskab 2006 
Årsregnskabet for 2006 er endnu ikke helt klar fra revisoren, så jeg kan 
ikke her bringe oplysning om det nøjagtige regnskabsresultat for året 2006. 
Men jeg kan godt sige, at det ikke bliver noget, vi kan prale med. Vi for-
venter, at overskuddet bliver nogenlunde på størrelse med årets dividende- 
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Herskind Brugsforening 

 
udbetaling, som i 2006 udgør 139.000 kr. Der bliver altså ikke noget 
overskud til konsolidering af foreningen i 2006.  Da vi jo havde budget-
teret med et overskud efter dividende på 214.000 kr. kan vi naturligvis 
ikke være tilfredse med årets resultat.  
  Omsætningen i butikken har i 2006 været på 11,3 mio. kr. mod 11,4 mio. 
kr. sidste år. Tabet i omsætningen var størst i årets første fire måneder, og 
det har vi ikke kunnet hente hjem igen. Som jeg har skrevet i de forrige 
numre af dette blad, så er benzinsalget faldet kraftigt i forhold til 2005 og 
også i forhold til vores budget. Vi har således solgt benzin for 8,3 mio. kr. 
mod 9,9 mio. kr. sidste år.  
  Vi vil på generalforsamlingen give en grundig gennemgang af regnskabet 
og komme ind på årsagerne til det utilfredsstillende regnskabsresultat. 
Regnskabet vil blive lagt frem i butikken 10 dage før generalforsamlingen, 
så interesserede kan hente et eksemplar. Det bliver selvfølgelig også 
uddelt på generalforsamlingen. 
 
Dividende og bonus 
Herskind Brugsforening er en af efterhånden meget få brugser i landet, der 
stadig udbetaler dividende. Grundlaget for dividendeudbetaling er 
selvfølgelig, at der er et tilstrækkeligt stort overskud at dele ud af. Dette 
har ikke været tilfældet i de seneste år, og vi står derfor i en situation, hvor 
vi kraftigt må overveje dividendens fremtid. Bestyrelsen har vedtaget, at 
dividenden også i 2007 er uændret 4 %. 
FDB arbejder med at iværksætte en ny bonusordning, der skal afløse den 
nuværende bonus på 4 % af egne mærkevarer. Præcis hvordan den ny ord-
ning 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. Dermed må vi forvente et yderligere 
pres på vores lokale dividende.  
Jeg håber, meget, at vi på generalforsamlingen kan få en debat om divi-
denden i Herskind Brugs. 
Desuden arbejder vi på at åbne et debatforum på vores hjemmeside, hvor 
alle har mulighed for at komme med indlæg og kommentarer om 
dividenden og i øvrigt også om andre emner, som er vigtige for Brugsen. 
 



 23 

 
Herskind Brugsforening 

 

Fødevarekontrol og butiksstandard 
Desværre har vi igen fået en sur smiley efter et besøg fra fødevarekontrol-
len. Vi fik anmærkninger på punkterne hygiejne og egenkontrol. Uddeler 
Michael Øuleè har reageret meget hurtigt, og har fået bragt orden i sager-
ne. Fødevarekontrollen har ved en nyt besøg godkendt forholdene og bu-
tikken har igen en glad smiley. Bestyrelsen har fået en orientering om for-
holdene og årsagerne, og det er vores klare forventning, at der ikke frem-
over bliver problemer i forhold til at overholde fødevarekontrollens krav. 
   Når jeg nu er i det trælse hjørne, så vil jeg fortsætte med at sige, at vi i 
bestyrelsen ikke har været helt tilfredse med butiksstandarden efter jul. 
Der har været for mange tilfælde af varer, der er overskredet datogrænsen 
og manglende varer – især fersk kød, ligesom der har været noget rodet i 
butikken. Vi har drøftet dette, og der er i høj grad fokus på forholdene. 
Der er bl.a.  indført nye skrappere krav ved opfyldningen af varer, så der 
er sikkerhed for, at der ikke er for gamle varer i butikken. De positive 
virkninger af disse tiltag kan allerede tydeligt ses i butikken.  
  Endelig har vi fortsat problemer med at prisen på varen ikke er den sam-
me på hylden, som på bonen. Det arbejder uddeleren på højtryk for at få i 
orden. Det skal være således, at vi kan regne med at komme til at betale 
det, som varen faktisk koster, hverken mere eller mindre. Heldigvis er der 
også mange ting i butikken, som vi i bestyrelsen er rigtig godt tilfredse 
med – f.eks. frugt og grøntafdelingen. 
 
Brød fra Hertha 
Som noget nyt er Brugsen begyndt at sælge udvalgte brødtyper fra Herthas 
bageri. Herthas brød supplerer Brugsens eget sortiment, så der nu er endnu 
større valgmuligheder for kunderne. Herthas brød er fremstillet af økologi-
ske råvarer, der er dyrket biodynamisk, så ud over at brødet smager godt, 
er det også et godt valg for naturen. Hertha leverer brød til Brugsen man-
dag og onsdag. Vi arbejder også på at få lavet en aftale om salg af mælk 
fra køerne i Hertha.  
 
Lidt om 2007 
Bestyrelsen har godkendt budgettet for 2007. Vi budgetterer her med et 
overskud på 195.000 kr. før udbetaling af dividende og forventer en divi-
dende på 130.000 kr.  
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Herskind Brugsforening 
 
Budgettet forudsætter en stigning i butiksvareomsætning i 2007 på ca. 
3 %. Dette er lidt højere end forventningen på landsplan, men set i forhold 
til omsætningstabet i 2006, mener vi, at det er et realistisk bud.  
Heldigvis er vi kommet rigtig godt fra start. Tallene for januar og februar 
ligger et pænt stykke over de forventninger, vi havde lagt i vores budget. 
Og det gælder både for benzin- og butiksvareomsætningen. 
Brugsen arrangerede i anledning af fastelavn tøndeslagning for børn i alle 
aldre. Vi havde tre tønder, som var blevet flot dekoreret og pyntet at Bør-
nehaven Stjernen, Fritidsordningen Kometen og Mini- og juniorklubben 
Sirius. Det var rigtig dejligt, at I hjalp os med det.  
Der var omkring 35 børn i festlige udklædninger, der kæmpede bravt for 
at slå tønderne ned. Det lykkedes til sidst, og alle fik slikposer og andet 
godt fra tønderne. Selvfølgelig var der flotte præmier til kattekonger og 
kattedronninger. Desuden serverede vi lune fastelavnsboller for både 
børnene og deres forældre. Et godt arrangement, som vi gerne gentager 
næste år.  
 
Kommentarer til dette indlæg rettes til formanden. Bestyrelsens medlem-
mer kan du selvfølgelig altid kontakte direkte eller via mail. Mailadres-
serne fremgår af vores hjemmeside www.herskindbrugs.dk under punktet 
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 
• Henrik Andersen, Præstbrovej 4, Herskind 8695 4198 
• Ruth Bluhm, Vibevænget 4, Herskind 8695 4407 
• Lis Weiling, Vibevænget 29, Herskind 8695 4177 
• Suppleant: Inge Lorenzen, Præstbrovej 14, Herskind 
 

 
      

http://www.herskindbrugs.dk/
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    Herskind     
      Grundejer   
    &    Besøg på 
    Borgerforening   DECO-Plant 
  
Tema: Kend din by - Besøg på lokale virksomheder 
I de senere år er der sket en vis udbygning og udskiftning i byens beboere. 
Det synes vi er en passende anledning til at genoptage nævnte aktivitet. 
   Flere virksomhedsledere i området har givet tilsagn om, at de vil åbne 
dørene for byens borgere. Vi lægger ud hos Deco-plant, hvor direktør 
Claus Stoustrup som den første velvilligt har stillet sig til rådighed. 
 

Torsdag den 29.marts fra kl. 19 til ca. 21. 
 
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.  
 
Siden sidst 
Bestyrelsen har, som besluttet, været rundt med kontingentopkrævninger 
og samtidig spurgt borgerne, om der er forhold, som vi som forening kan 
gøre noget ved. 
   Det har været en positiv oplevelse, og vi er blevet vel modtaget. Vi har 
især været interesseret i at høre om folks erfaringer med Fibernet, som vi 
jo har været initiativtager til at få indført i området. Vi havde nok en for-
nemmelse af, at der ville falde nogle kradse bemærkninger til funktion og 
service og retablering efter gravearbejdet. 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
   Vi traf i alt 25 brugere hjemme, og de fordelte sig således:  
8 godt tilfredse, 6 var lidt utilfredse og 11 var meget utilfredse 
   De gennemgående klagepunkter er:  
1. Mange udfald på såvel tv som internet og telefon, især de sidstnævnte 
fejl gør folk meget sure. 
2. At man skal være hjemme i dagtimerne for at få rettet fejl 
   Men der er også ros. De folk, som sendes ud for at rette fejl, er meget 
flinke og hjælpsomme. 
   Samlet set må vi med beklagelse konstatere, at ikke ret mange af de 
gyldne løfter på borgermødet forud for tilslutningen er blevet indfriet, men 
fordelen er, at vi næsten alle er i samme båd, så vi kan stå sammen om at 
få det til at fungere.  
   Vi har ikke glemt løftet om retablering af fortove - nedtagning af luft-
ledninger og opsætning af ny gadebelysning - alt sammen ting som blev 
lovet, men ikke realiseret! 
 

Driftsituationen på nettet 
   Ved redaktionens afslutning har vi haft en kontakt til Anne Halse, ge-
fiber, som oplyser følgende: 
  ”Der har igennem et par uger være store problemer med stabiliteten af de 
teknikhuse, som sørger for signalerne i nettet. Siden problemerne opstod, 
har teknikere fra leverandøren været i området og eftersporet, hvad årsa-
gen til fejlene er. Det ser ud til, at væsentlige dele af problemerne er løst, 
idet der har været en stabil driftsituation i de sidste dage. Der bliver løben-
de informeret om driftsituationen på hjemmesiden: www.gefibernet.dk ”. 
 

Har I betalt noget? 
  Der er efter det foreliggende ved at blive sendt regninger ud. Efter drøf-
telse med Fibernet har vi fået oplyst, at man naturligvis ikke skal betale for 
ydelser, som ikke er leveret. Det gælder også for Fibernet. Kik derfor lidt 
nærmere på regningen og se, om den stemmer overens med de leverancer, 
du har fået. Vi hjælper gerne med at rette evt. misforståelser og med at 
løse evt. problemer. 
 

Øvrige aktiviteter 
   Som det kan ses andetsteds i bladet, deltager vi aktivt i arbejdet med at 
videreføre tankerne i vores projekt ”Liv på Nordpolen”. Og vi ser frem til, 
at der kan komme nogle konkrete aktive handlinger ud af det store udred-
ningsarbejde, som er foretaget i pilotprojektet. 

http://www.gefibernet.dk/
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Forårets aktiviteter i Herskind Grundejer- og Borgerforening. 
Klargøring af legepladsen. Ja, så er der arbejdsdag igen. Tiden går hurtigt 

Lørdag den 14. april er der legepladsdag kl. 10. 
   Så vil vi bede alle arbejdsføre mænd og kvinder om at møde frem med 
hakker og river, så vi kan få bedene sat pænt i stand. 
   Foreningen er som sædvanlig vært ved et rundstykke og en enkelt, inden 
vi går i gang. Vi ses! 
Betaling af kontingent 
  Hvis du ikke har fået et indbetalingskort er du velkommen til at henvende 
dig til kasserer Anita Haurum, Fuglevænget 58. Hun vil med glæde mod-
tage den 250 kr., som er den sølle sum, som vi beder om til at køre vores 
legeplads og øvrige aktiviteter for. 
Sct. Hans 
Der bliver som sædvanlig Sct. Hans fest på legepladsen den 23. juni så sæt 
staks et X i kalenderen. Rene har igen i år lovet at sørge for helstegt patte-
gris til alle, og som en ekstra gestus vil spisningen være gratis for 
medlemmer af HG&B.  
  Vi vender tilbage vedrørende tilmelding i næste nummer af Herskindsigt, 
men nu er I ”advaret!” 
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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Grundejerforeningen Lærkebo 
Referat fra generalforsamlingen den 1. marts 2007.  
Ved generalforsamlingen var repræsenteret hus nr.: 2, 28 & 36, dvs. 3 personer 
udover bestyrelsen! 
Valg af dirigent og 2 stemmetællere: 
Ventes til der evt. bliver brug herfor (det gjorde der ikke). 
Formandens beretning: 
Kære medlemmer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling, blev den nye 
bestyrelse konstitueret. Der var som tidligere enighed om, at de 2 suppleanter 
skulle være en aktiv del af bestyrelsen.  
Lidt om arbejdsopgaverne: 
   Som det har været gældende de sidste par år, har foreningen - udover den 
daglige drift - et par store opgaver, der mangler at blive løst: 
   - Færdiggørelse af vejen, 

- Etablering af fartdæmpning.  
- og nyt for i år: Re-etablering af fortov efter gravearbejdet i forbindelse med 
nedlæggelse af fibernet. 

   Hvad angår færdiggørelse af vejen, er vi ikke kommet meget længere end ved 
sidste generalforsamling. Tidligere Galten Kommune nu Skanderborg Kommune 
har umådelig svært ved at løfte opgaven. Et stykke hen på året erkendte Galten 
Kommune dette, og hyrede et uvildigt rådgivende ingeniørfirma (NIRAS) til at 
udfærdige en rapport omkring vejens tilstand og det arbejde, Leo Sørensen har 
udført herpå. Konklusionen var endog meget klar: ”Det kan ikke anbefales, at 
Grundejerforeningen Lærkebo overtager vejen fra udstykker Leo Sørensen!”. 
   Her står vi så nu, og arbejdet er overdraget til Skanderborg Kommune. Det har 
endnu ikke været muligt at få dem i tale, ej heller bare at finde ud af, hvem der er 
vores kontaktperson på området.  
   Jeg er dog fortrøstningsfuld, idet det jo reelt er Skanderborg Kommune og Leo 
Sørensen, der har noget i klemme på hinanden – i hvert fald indtil videre… 
   Etablering af fartdæmpning er som bekendt endnu ikke foretaget. Dette kun 
som følge af ovenstående, dvs. fordi Lærkebo formelt endnu ikke har overtaget 
forpligtelserne over Lærkevænget.  
   Herudover har Galten Elværk udført et stykke arbejde omkring nedgravning af 
fiber. Fiberen er lagt ned, men re-etableringen af fortovet er mangelfuldt. Dette er 
meddelt Galten Elværk i flere omgange, men på samme måde som kommunen, 
vælger de at holde lav profil – dvs. undlade at svare på vores henvendelser.  
   Også her er jeg dog indtil videre fortrøstningsfuld, idet HG&B har tilsvarende 
problemer. De er blevet lovet udbedring til foråret.  
   I virkeligheden er der herudover ikke meget at berette, idet resten af arbejdet 
har drejet sig om ”rå drift” af vores forening og de ting, der hører med: 
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- Drift af legeplads og grønne områder 
- En smule koordinering af snerydning 
- Indlæg til Herskindsigt 
- Etc.  

Som det vil kunne ses i budgettet senere i programmet for generalforsamlingen, 
ønsker vi i år at få givet vores legeplads en ansigtsløftning, således at den vil 
blive mere attraktiv for både børn og voksne.  
   Endvidere vil jeg godt endnu engang takke Marianne og Gaarskjær for igen i år 
at have stået for koordineringen af arbejdslørdage, samt Gaarskjær alene for ved-
ligeholdelse af legeplads og grønt område. Vi sætter stor pris på dit arbejde!  
   Slutteligt vil jeg ligeledes takke den afgående bestyrelse incl. suppleanter for et 
godt, konstruktivt og ikke mindst hyggeligt samarbejde i året, der gik, og jeg hå-
ber, at bestyrelsesarbejdet må videreføres i samme ånd i den nye bestyrelse.  

Med venlig hilsen  Peter Libergren 
Gennemgang af regnskab: (rundsendt bilag): 
Indbetalinger af kontingent bedes indbetalt rettidigt!! Godkendt. 
Gennemgang af budget: Der bliver spurgt om vejfondsbeløbet evt. skal 
hæves, dette tages op på næste generalforsamling. Godkendt. 
Fastsættelse af kontingent: Godkendt. 
Valg bestyrelse: På valg er: Jesper (ønsker genvalg), Jørgen P.(ønsker 
genvalg). Begge blev genvalgt. 
Suppleanter.: På valg er: Dorte (ønsker ikke genvalg), Klaus(ønsker ikke 
genvalg). Valgt blev: Per Henriksen og Hanne Mette Kring 
Revisor: Kim (ønsker genvalg). Genvalgt. 
Revisor suppleant: Lars Kristensen (ønsker genvalg). Genvalgt. 
Indkomne forslag: Ingen 
Evt.: Der var bemærkninger til følgende: 
Snerydning: 
- Er der konflikter i forhold til post/skraldemand? 
- Rydning af gangsti ved legeplads + stikvejen ned til nr. 34. 
- Fortovet er blevet glemt ved de sidste snerydninger. 
- Der skal/bør gruses, efter at der er skrabet. 
- Ovennævnte skal meddelelse til Svendsen. 
Arbejdslørdage: Gaarskjær og undertegnede laver skabelon for tilmelding 
og tildeling efter sidste års fremgangsmåde. 

Ref.: Marianne Riis Hansen 
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Skivholme Forsamlingshus 
Juletræsfesten 29. dec. var velbesøgt. Julemanden fandt igen vej til byen. 
Fastelavnssoldaterne har, traditionen tro, vandret til "hus og gård", sun-
get og samlet penge til festen søndag d.18.februar. 
Generalforsamling. Lørdag d.24.februar. 25 voksne+16 børn til fælles-
spisning. En rigtig god stemning og maden rakte, skønt vi var flere end 
først forventet. 21 medlemmer til generalforsamlingen.  
Formandens beretning og regnskabet blev godkendt, økonomien er god. 
Der er gjort store investeringer i nyt varmeanlæg, isolering og nyanskaf-
felser til huset. Kontingent for 2007 er uændret 150 pr. medlem. Det blev 
vedtaget at kontingentet opkræves en gang årligt i maj måned. Tak til Jens 
Ejner Kristensen og Steen Rasmussen for jeres indsats i bestyrelsen og 
velkommen til Søren og Søren. 
Orientering om projekt "Forsat liv på Nordpolen" som anbefaler: 
Trafikgruppen genoptager sit arbejde, udvidet med interesserede fra 
Herskind. Asbjørn Winther indkalder til møde. 
Naturstier som mange efterspørger. Nina Andersen indkalder interes-
serede til møde.  
Fibernet – Galten Elværk. Henning Nielsen har kontakten til Elværket. 
 

Arbejdsdage ved forsamlingshuset bliver torsdag den 15. marts, torsdag 
den 26. april og tirsdag den 22. maj, alle dage fra kl. 16. Medlemmer 
opfordres til at give en hånd med. 
 

Vårfest: Fredag den 13. april kl. 19. Gæsterne bedes møde vårgrønne  
til fællesspisning, samvær og musik. Bestyrelsen kommer rundt med 
invitation. 
 

Sct.Hans aften lørdag den 23. juni vil bestyrelsen sørge for, at grillen er 
varm kl. 18. "Man" medbringer selv det, som skal på grillen og tilbehør. 
Bålet tænder vi ved 19.30 tiden. 
Grill- aftener fredag den 13. juli og fredag den 24. august. 
Loppemarked har vi planlagt til søndag den 16. september.  
Høstfest er lørdag den 6. oktober. 
 

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. 86954828  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. 
 

Herskind dilettanterne er på banen igen ! 
 

Så starter den nye sæsonen så småt igen. Inden længe skal 
der vælges det stykke, som vi skal spille til okt. Derefter 
skal der fordeles roller og findes kostumer. I august 
starter vi så med at øve, hver onsdag aften. 
 
  Hvis DU mangler en sjov og indholdsrig fritidsaktivitet, 
hvis du er over 18 år og bor i lokalområdet, hvis du har en 
skuespiller i maven, hvis du kan sy eller male eller noget 
helt andet…, så kan vi helt sikkert også bruge dig. Vi kan 
altid bruge nye medlemmer i vores lille forening. 
 

Sæson 2007 byder helt sikkert på endnu et nyt 
sjovt stykke, så sæt allerede nu X i kalenderen 

den 26. og 27. oktober. 
Jubiiiiiiiiiiiiiiii…. 

 

Generalforsamlingen vil i år være d. 30.maj kl. 19.00 i 
klubben Sirius´ lokaler på Herskind skole. Foreningen 
sørger for øl og vand. 
 

Bestyrelse har konstitueret sig og ser således ud: 
 Formand: Anne Kaae,   tlf. 86 95 49 47. 
 Kasserer: Susanne Lauritsen, tlf. 86 95 43 39. 
 Sekretær: Rie Stoustrup,  tlf. 87 61 86 95. 
 Medlem: Ruth Sartori,   tlf. 86 94 72 17. 

 

På foreningens vegne Trine Holten Frengler. 
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Herskind Forsamlingshus Tlf. 8695 4510 
Ny udlejer:Kaj H. Kristensen, Vibevænget 8. 

Tlf. 20634390  -  86954180 
Udlejningspriser: uændret fra 2006. Se også www.herskindsigt.dk 
Medlemmer: 1.050 kr. incl. rengøring samt vask af viskestykker/håndklæ-
der, plastsække, sæbe, toiletpapir m.m. 
Ikke medlemmer: 1.350 kr. incl. ovenstående. 
Der er udlejet flere weekender i foråret og sommeren, men stadig plads til 
flere, så ring til udlejeren for at høre om ledige weekender. 
Hvorfor ikke holde festen lokalt? Spar taxaen og køb selv vinen. 
Lav en fest efter dine behov – måske anderledes. 
 

Kontingent: Alle medlemmer har i januar modtaget et giroindbetalings-
kort. Bestyrelsen siger tak til alle dem, som allerede nu har indbetalt kon-
tingent og håber, de sidste også snart får betalt. Er dit girokort forsvundet, 
kan du få et nyt ved kontakt til formanden eller kassereren.  
For dit kontingent på 150 kr. får du følgende: 

- du bliver medejer af forsamlingshuset, har medindflydelse, men ingen 
økonomisk risiko eller forpligtelser. 

Ønsker du medlemskab? – hvis ja, giv en fra bestyrelsen et praj! 
 

Generalforsamlingen d. 8. februar: Som ved så mange andre general-
forsamlinger havde kun ganske få valgt at deltage i generalforsamlingen. 
Ærgerligt - for bestyrelsen har brug for at få feedback på det, som vi går 
og laver i årets løb. Er det helt håbløst, eller er det mon ganske godt? 
   Vi har ligeledes brug for at få ideer til nye og andre tiltag, for at holde 
”gryden i kog”, hvis forsamlingshusets eksistens skal bevares som bor-
gernes hus. Hvordan kan vi fremtidssikre borgernes hus? Ja, der er mange 
åbne spørgsmål, som vi gerne vil drøfte med borgerne i Herskind og 
omegn. 
   Som det fremgår af bestyrelsens sammensætning, er bestyrelsen reduce-
ret fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer, idet det har været en vanskelig opga-
ve for bestyrelsen at finde nye bestyrelsesmedlemmer. Dette indebærer, at 
bestyrelsen fremover fortrinsvis kun tager sig af driften. Hvis der fremover 
skal holdes loppemarked, mandehørm, quindeaften o. lign., må/skal der 
være frivillige hænder til hjælp til at løfte disse opgaver, ellers må de 
droppes. 

http://www.herskindsigt.dk/
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Herskind Forsamlinghus 
Bestyrelsen ser således ud: 
Formand: Anna Marg. Kristensen 86954180 lof.anna@mail.dk 
Næstformand: Bestyrelsen på skift 
Kasserer: Bent Nielsen 86954183 
Sekretær. Lotte Rosendahl 86954866  lrk@gefiber.dk 
Best.medlem: Lars Jønsson 20954495  lj-polering@mail.dk 
1. suppleant: Bente Rasmussen 86954121 
2. suppleant: Rie Stoustrup  23441799 
Uden for bestyrelsen: 
Udlejer: Kaj H.Kristensen  20634390 / 86954180 
Revisorer: Peder Christensen / Hans Gravsholt 
Revisorsuppleant: Jørgen Gaarskjær 
Bestyrelsen takker Jens Bluhm, Bente Fredsted samt Bente 
Rasmussen for en stor og værdifuld indsats, som I alle har ydet i 
bestyrelsen for Herskind Forsamlingshus. 
 
Siden sidst: 
Juletræsfesten 2. søndag i december var som altid en hyggelig 
eftermiddag. Forsamlingshusets frivillige ”julehygge-tanter”, som 
bestod af Pia, Iben og Hanne, har endnu engang julehygget for byens 
børn. 7. klasse sluttede traditionen tro eftermiddagen af med lucia-
optog. 
 
Quindeaften d. 9. marts blev endnu engang en succes. Mange 
dejlige piger i alle aldre fra Herskind og omegn satte hinanden 
stævne i Herskind Forsamlingshus. De havde en fornøjelig aften, 
hvor der blev købt smykker, lavet aftryk af fødderne, massage, nogle 
fik en fin gelenegl med sig hjem, med stjerner, sten eller lign. Mødre 
og bedstemødre købte tøj til den yngste generation.  
 
   Bestyrelsen takker alle såvel gæster samt udstillere for Jeres 
opbakning. På forhåbentlig gensyn i 2008.  

Anna Marg. Kristensen  

mailto:lof.anna@mail.dk
mailto:lrk@gefiber.dk
mailto:lj-polering@mail.dk
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Herskind Folkekøkken 
Formandsberetning ved generalforsamling den 5. februar 2007 

   Som I måske ved, har der under titlen ”Fortsat liv på Nordpolen” været 
foretaget en undersøgelse af, hvordan folk trives i Skivholme sogn. Eller 
rettere sagt; hvilke faktorer der gør, at folk trives og er glade for at bo i 
området. 
   Det viser sig, at mange har bosat sig her p.g.a de rimelige huspriser. Men 
det, der gør, at de trives, er, at der er mulighed for et aktivt fritidsliv. Ord 
som nærhed og nærvær går igen. Det vidste vi sådan set godt i Herskind 
Folkekøkken, og det har vel også været den væsentligste grund til, at vi nu 
har levet i 21 år. Mennesket er jo grundlæggende et socialt dyr, og det 
bliver vi forhåbentlig ved med at være 
   Men spørgsmålet er, hvor vi får dækket vores sociale behov. Jeg er af 
den opfattelse, at flere og flere - mere eller mindre frivilligt - får dette be-
hov dækket via deres arbejde, som jo tager mere og mere tid, eller via an-
dre relationer (hobbies, familie m.v.). Så tiden til samvær med naboer og 
byfællesskabet glider - trods gode hensigter - mere og mere i baggrunden. 
   Det gør den i hvert fald, hvis ikke vi gør noget aktivt for at sætte ram-
merne op for et fællesskab. Og disse rammer skal opfylde følgende 
forudsætninger: Deltagelse skal være… 

• let og bekvemt  
• dække et behov   
• være sjovt og givende 

   Er det så gældende for Herskind Folkekøkken? Ja, langt hen ad vejen 
synes jeg, vi er på rette spor. Men det er vigtigt, at vi hele tiden holder os 
for øje, om der er noget, vi skal arbejde med eller ændre på. 
   Umiddelbart kan jeg ikke her og nu se, hvad vi grundlæggende skal 
ændre på, men jeg er lydhør for forslag til fornyelser. Det er jo derfor, vi 
holder generalforsamling. Men på det nære og praktiske plan er der ting, 
vi skal have taget stilling til: 

• Vi ser ofte mange tomme sæder 
• Hører klager over, at der er for få på madhold 
• Store underskud, når regnskabet gøres op 

   Det peger hen mod behovet for en bedre planlægning og mere disciplin.  
Kassereren har flere gange rystet i bukserne, når resultatet skulle gøres op, 
og det er ikke meningen. Det skal ikke være en belastning at have ansvaret 
for kassen. Men det kræver større samarbejde på de enkelte hold om at 
overholde budget og planer. 
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   Og så lige en praktisk bemærkning omkring brug af køkkenet: Husk at 
stille tingene tilbage på den rette plads. Der er ofte byttet rundt på tingene, 
hvilket betyder, at optælling og arbejdet generelt bliver meget besværlig-
gjort.  
   Sidste år modtog vi et forslag om at integrere beboerne fra Hertha på 
madholdene. Det gjorde vi i den madplan, som gælder frem til marts. Men 
vi må allerede nu have en tilbagemelding på forløbet, idet vi umiddelbart 
efter denne generalforsamling skal have lavet nye madhold. Så i forlæn-
gelse af min beretning skal vi træffe en beslutning, om ordningen skal 
fortsætte.  
   Vi skal også beslutte, om vi fortsat skal stå for madlavningen til kultur-
centerfesten. Som det vil fremgå af regnskabet, brændte vi for alvor snu-
den sidste gang. Vi havde forventet et betydeligt større fremmøde end det 
realiserede. Hovedårsagen til den manglende tilslutning kunne tilskrives, 
at det hovedsageligt var småbørnsfamilier, der var aktiviteter for i løbet af 
dagen. Og de var for trætte til også at gå til spisning om aftenen. 
   Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. 

Mogens Grejsen 
   På www.herskindsigt.dk kan både vedtægter, forretningsorden og 
regnskab for 2006 findes ved nederst i venstre søjle at vælge Herskind 
Folkekøkken og så læse nedad på siden. 
 

Herskind Folkekøkken Madhold 2007-2008 
Torsdag 5. april 2007 Madformand Søren Stein 8694 4947 
 Henrik Andersen, Irene Rasmussen, Sten 

Teglbjærg, Ivy Stein, Marie Sjøgaard 
           OBS!!! Tirsdag 8. maj 2007 Madformand Jan Brender 8695 4543 

 Lillian Andreasen, Niels Jørgen Nielsen,  
 Lis Weiling, Hanne Arberg, Lasse Brender, 

1 medarbejder fra Hertha, Josef Holm, 
Morten Krag. 

           OBS!!! Tirsdag 5. juni 2007 Vi mødes på legepladsen til spisning. 
Madformand Karen Pedersen 8695 4345 
Claus Arberg, Hanne Mette Kring, Jesper 
Bøgh, Bente Fredsted, Kasper Arberg,  
1 medarbejder fra Hertha, Lars Kongsted, 
Bente Lindekilde. 

http://www.herskindsigt.dk/
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 Onsdag 5. september 2007 Madformand Ove Nielsen 8695 4267 
 Margit Thygesen, Kaj Kristensen, Anne 

Marie Elbech, Hanne Falk Andreas Nielsen, 
Cecilie Gundelach, 1 medarbejder fra 
Hertha, Søren Stokholm, Louise Andersen. 

  
 Fredag 5. oktober 2007 Madformand Pia Vaarmark 8695 4462 
 Bo Sjøgaard, Sysser Mau, Knud Hansen, 

Dorte Holsting, Marie Frøkjær, 1 medarbej-
der fra Hertha, Heino Karlsen, Ulla Berg. 

  
 Mandag 5. november 2007 Madformand Rolf Sandmark 8695 4241 

Mette Bøgh, Niels Anton Sørensen, Anne 
Margrethe Kristensen, Litta Hansen, Nanna 
Bøgh, 1 medarbejder fra Hertha, Camilla 
Torp, Morten Therkildsen. 

  
 Onsdag 5. december 2007 Madformand Minna Råby 8695 4379 
 Preben Hansen, Iben Samsing, Hans Jørgen 

Johansen, Inge Lorenzen, Hans Christian 
Sørensen, Jens Vaarmark, 1 medarbejder fra 
Hertha, Stine Thorrud, Heidi Laursen. 

  
 Lørdag 5. januar 2008 Madformand Svend Andreasen 8695 4368 
 Dorte Fisker, Birthe Balle, Rikke Teglbjærg, 

Leif Rasmussen, Morten Nielsen. 
  
 Tirsdag 5. februar 2008 Madformand Rie Stoustrup 8761 8695 
 Louis Gundelach, Line Svit, Freddi Weiling, 

Jesper Svanhede, Liv Gundelach, Mathilde 
Svanhede. 

  
 Onsdag 5. marts 2008 Madformand Nina Andersen 8695 4366 

Thomas Frøkjær, Kirsten Sørensen, Mogens 
Grejsen, Morten Lander Spring. 

 
 



 
HERSKIND  BOLDKLUB 
Bestyrelse: Adresse Telefon 
Inge Jakobsen, formand Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Paul Fox, næstformand Ladingvej 23, Skivholme 8695 4878   
Margit Simonsen, kasserer Skyttehusvej 17, Skivholme 8695 4072 
Morten Langer Spring Mosevej 2 8613 6030 
Gunnar Hansen, sekretær Ladingvej 31         2129 8685 og 8624 8685 
Afdelingsformænd: 
Badminton: Inge Jakobsen Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Gymnastik: Inge Jakobsen Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Fodbold: Brian Dalby Langelinie 66, Herskind 8754 6060  
Kampfordeler: Mette Andersen, Præstemarken 6, Herskind 8695 4204 
Håndbold: Jannie Bonde Smedegade 2, Voel, Silkeborg 6022 9982 
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. 113   Marts 2007  
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Herskind Boldklub 
Bestyrelsen orienterer 

Siden sidst har vi haft den årlige generalforsamling. Forløbet var vi yderst 
tilfredse med og bringer hermed den efterfølgende pressemeddelelse til 
jer, som var forhindret i at deltage og som ikke holder aviser: 
”En anderledes generalforsamling 
Herskind Boldklubs årlige generalforsamling plejer ikke ligefrem at være 
et tilløbsstykke. Den finder sædvanligvis sted en hverdagsaften, hvor sjæl-
dent flere end en håndfuld medlemmer finder vej til klublokalet. 
 

Det besluttede bestyrelsen sig for at gøre noget ved. I år blev der inviteret 
til samling lørdag kl.11 -med børnepasning i Herskindhallen.  
38 medlemmer mødte op, og 14 børn fik lov at boltre sig i hallen. 
 

Efter formandens velkomst, tog konsulent Marlene Bjerre fra DGI Østjyl-
land over, og hun bød på gruppearbejde af den kreative slags. Hver gruppe 
fik til opgave at skrive overskrifter/undertekster til en særudgave af Århus 
Stiftstidende 10.2.2012. Alt skulle handle om Herskind Boldklub ud fra 
den tanke: Hvordan ser vi Herskind Boldklub i storkommunen 5 år frem. 
 

Ideen var at følge op på det nyligt overståede projekt ”Fortsat liv på Nord-
polen”, som har kørt med rod i det lokale kulturcenter netop for at give 
denne nordligste del af Skanderborg Kommune en idé om, hvad vi kan 
gøre for at bevare vores levende lokalsamfund. 
 

Resultatet af gruppearbejdet var et fantastisk materiale til bestyrelsen at 
arbejde videre med. Der var store og meget positive visioner og mange til-
sagn om hjælp til at fortsætte arbejdet. 
 

Efter en kort pause blev selve generalforsamlingen gennemført. Der var en 
enkelt udskiftning i bestyrelsen, som herefter består af: Morten Lander 
Spring (ny), Margit Simonsen, Paul Fox, Gunnar Hansen og Inge Houg 
Jakobsen. Bestyrelsen konstituerer sig på et senere bestyrelsesmøde. 
 

Efter endnu en kort pause blev døren til hallen lukket op, og børnene fik 
lov at blande sig med de voksne. Der blev serveret sandwich og frugt, 
hvorunder der var plads til afslappet snak og for bestyrelsen nyttige 
bemærkninger. 
 

Bestyrelsen kunne herefter rydde op efter en yderst nyttig og vellykket – 
og meget anderledes – generalforsamling. 

Inge Houg Jakobsen – Herskind Boldklub 
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   Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig nogenlunde uændret med 
undertegnede som formand, Paul Fox som næstformand, Margit Simonsen 
som kasserer og Gunnar Hansen som sekretær. Nyvalgte Morten vil til 
efteråret tage sig af badmintonafdelingen og har allerede tilkendegivet en 
del gode idéer til det fortsatte arbejde i bestyrelsen. 
 

Vi arbejder nu på højtryk for at finde et par bestyrelsesmedlemmer mere 
og/eller udvalgsmedlemmer til at varetage interesserne i FC Langelinie, da 
sæsonstart er nært forestående. Desuden skal vi have afklaret mulighe-
derne for videreførelse af den årlige sommerfest. 
Årsrapport for 2006:    1/1 - 31/12 2006 1/1 - 31/12 2005  
Kontingentindtægter  82.890 60.481 
Aktivitetstilskud fra kommunen 52.989 29.754 
Sportsindtægter i alt   135.879 90.235 
Sportsomkostninger  90.144 97.146 
Sportens resultat i alt   45.735 -6.911 
      
Sommerfest   10.769 26.545 
Overskud kiosk   7.162 9.478 
OK Sponsorat   6.213 10.807 
Indtægter i alt     69.879 39.919 
      
Telefon    1.932 1.873 
Telefongodtgørelse bestyrelse 10.000 8.000 
Annoncer   2.650 1.890 
Porto og kontorhold  3.101 2.715 
Forsikringer   5.283 3.049 
Kontingenter   2.071 1.556 
Herskindsigt   1.450 1.350 
Kursusudgifter   0 3.400 
Gaver    1.370 669 
Køb af container   0 19.625 
Drift af klubhus   3.198 4.578 
Omkostninger i alt   31.055 48.705 
Resultat før renter   38.824 -8.786 
Renteindtægter   1.251 171 
Årets resultat     40.075 -8.615 
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Herskind Boldklub 
Aktiver    31/12 2006 31/12 2005 
Kassebeholdning   231 444 
Girokonto   0 80.109 
Tilgode FC Langelinie  41.643 0 
Bankindestående  232.351 90.185 
Aktiver i alt     274.225 170.738 
Passiver     
Egenkapital primo  148.483 157.098 
Årets resultat   40.075 -8.615 
Egenkapital ultimo   188.558 148.483 
Skyldige omkostninger  1.667 22.255 
Forudbetalte sponsorbidrag 84.000 0 
Gæld i alt     85.667 22.255 
Passiver i alt     274.225 170.738 

Inge Houg Jakobsen 
HB Serie 5 

   Sæsonen er gået i gang med den sure – men uundgåelige vintertræning. 
Desværre startede det skidt, da vores afholdte træner fra sidste år, kort før 
sæsonstart meddelte, at han har fået trænerjob i en anden klub. Det var vi 
selvfølgelig rigtig trætte af, men vi ønsker Torben held og lykke og glem-
mer ikke den store indsats, han har ydet for vores hold – både som spiller 
og som træner. Undertegnede blev spurgt, om vi kunne tænke os at starte 
holdet op som trænere i år. Nu har vi begge en stor loyalitet for vores 
barndomsklub, så det ville vi selvfølgelig gerne. Nu vil tiden så vise, om 
vi kan løse denne opgave med blot et minimum af succes. Under alle 
omstændigheder prøver vi. 
   Vi har en forventning om, at vi får et rigtig godt fodboldhold i år. Vi har 
kun gode spillere, men som altid kan vi bruge endnu flere. Til dem, som 
måtte have lyst til at prøve, så træner vi tirsdag kl. 19.30, og indtil videre 
har vi også indendørs træning om torsdagen 19.30. Alle er velkomne – og 
bliver taget godt imod. 
  Vores ældre kloninger - Old Boys - har forelagt os den mulighed at spille 
en træningskamp mod os. Med forventning om, at vi selvfølgelig vinder, 
har vi sagt ja tak til udfordringen – dog med en vis skepsis, for de kunne jo 
inden transfervinduet lukkede have indkøbt et par esser, som vi endnu ikke 
kender til. Kampens forløb og resultat bliver offentliggjort, når vi kender 
det…   Henrik Rasmussen & Jakob Houg Jakobsen 
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Så kom vi endelig i gang! 
  For at se om interessen for springgymnastik var til stede i Herskind, star-
tede gymnastikafdelingen i foråret 2006 et ”sommerhold”. Interessen var 
der, og efter sommerferien har vi så startet den første rigtige sæson med 
spring-/rytmegymnastik. Instruktørteamet består af Lars Birk Jørgensen og 
Anni Holm samt undertegnede som medhjælp. Holdet har 31 gymnaster 
fordelt på drenge og piger fra 0. til 6. klasse. 
 Det meste af sæsonen har desværre ikke kørt på ”fuldt blus”. Vore redska-
ber, en air-track og en trampolin, har vi først fået efter juleferien. Det har 
betydet, at børnene har fået en masse grundtræning, hvilket jo ikke er til 
nogen skade. I efteråret fik Anni en kraftig hjernerystelse og kom først i 
gang i januar. Malene Otte fra Harlev kom og hjalp til i en periode, men 
måtte melde fra igen på grund af skolearbejde. Jeg selv forstuvede foden 
efter jul, men da var Anni heldigvis klar igen. 
  Lørdag den 3.marts havde vi vores første opvisning i Herskind Hallen for 
HB’s sponsorer og forældre til gymnasterne, og søndag den 4.marts deltog 
vi i DGI’s Forårsstævne i NRGi Park i Århus med ca. 1000 tilskuere. 
Børnene ”opviste”, som om de aldrig havde lavet andet – flot klaret! 
   Holdet giver sidste opvisning før sommerferien lørdag den 21 april. 
Sidste træningsdag er onsdag d. 25. april. 
   På grund af holdets størrelse og spredning i alder/niveau kunne det være 
ønskeligt med 2 hold efter sommerferien, vi arbejder på ideen. 

På instruktørernes vegne Pia Laursen 
 

OLD BOYS Fodbold 
   Om mindre end 2 uger får vi sommertid. Det betyder, at vi kan spille 
fodbold i naturligt lys, så undskyldninger om, at lysanlægget blænder, 
må erstattes af andre, når bolden ikke rammes helt som ønsket. 
Knoldede baner vil nok stadig være en gangbar undskyldning. 
   Der har været holdt spillermøde, hvor det blev besluttet, at træningen 
i de perioder, hvor der spilles turneringsbold, skal foregå søndag kl.19. 
En beslutning, der blev truffet efter afstemning om forskellige mulighe-
der. Til turneringerne starter midt i april, er der som sædvanlig træning 
mandag kl.19 udenfor og onsdag kl.20 i 60 % salen. I turneringspausen 
fra sidst i juni til først i august trænes ude mandag og onsdag kl.19. 
   På spillermødet blev det besluttet, at Thomas Frøkjær og Ole Fenger 
Lassen står for træning og holdudtagelse. Der har vinteren igennem 
været god deltagelse ved træningen både ude og inde. Glæd jer. Nu 
ligger der 2 somre og kun én vinter foran os.                Bjarne 



Herskind Boldklub 
 

Bliv kampfordeler i FC Langelinie 
 Du er engageret i børns trivsel. Du er systematisk. 
Du holder af at hjælpe til - også når der er hektisk 
aktivitet. Du er vores nye kampfordeler, som vi har 
hårdt brug for i 

FC Langelinie 
Vi tilbyder: 

• Glade børn med sunde interesser 
• Glade forældre 
• Glade trænere 
• Glade dommere 

Kan DU svare ja og har lidt tid tilovers (ca. 1 time om ugen), så kontakt  
Thomas A. Nielsen 86 94 66 82 
Tonni Skov  86 95 44 48 
Steen Hansen  86 94 72 73 

De kan fortælle dig mere om denne spændende mulighed. 
Din hjælp vil styrke fællesskabet i klubben. 

Hjemmesiden www.fclangelinie.dk  er opdateret med forventede 
træningstider forår/sommer 2007. 
 
Som det fremgår af hjemmesiden mangler vi trænere til: 
- Lilleput drenge 
- Piger 
- Drenge 
så skulle der være nogen i lokalsamfundet, som går rundt med en lille 
trænerspire i sig eller ligefrem brænder for at komme i gang med 
trænergerningen, er de MEGET velkomne! 

Steen Hansen 
 

Planlagte aktiviteter i Herskindhallen m.v. i 2007: 
Se Herskindsigt december 2006 side 34, hvor også sponsorudvalget vises, 
og på side 35 er der en oversigt over træningstider i Hestehaveskolens hal. 
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Forårskoncert 

Tirsdag d. 24. april kl. 19.30 er der koncert i Skjørring kirke med sanger-
inden Sanne Kolman og organisten Rosa Bonde. Koncerten vil indeholde 
danske sange, meditativ musik (Ave Maria, Lead me Lord mf.), amerikan-
ske spirituals (bl.a. Amazing Grace sunget a capella) og nogle dejlige itali-
enske toner med Lascia ch’io pianga og Händels Largo, hvor man kan høre, 
hvor godt den italienske musik passer til den menneskelige sangstemme. 
Koncerten vil også byde på duetter, idet Sanne Kolman og Birthe Skytte 
vil synge en afdeling. 

Kommende års konfirmationer 
2008: Sjelle (eller Skjørrring) Kirke den 27. april kl. 10.30 
          Skivholme Kirke den 4. maj kl. 10.30 
2009: Sjelle (eller Skjørring) Kirke den 3. maj kl. 10.30 
          Skivholme Kirke den 10. maj kl. 10.30 
2010: Sjelle (eller Skjørring) Kirke den 2. maj kl. 10.30 
          Skivholme Kirke den 9. maj kl. 10.30 
 

Skovtur 
Søndag den 13.maj inviterer aktivitetsudvalget til en lille familieskovtur i 
præsteskoven før gudstjenesten kl.9 i Skivholme kirke. Vi mødes kl.7 på 
P-pladsen ved spejderhytten på Skyttehusvej i Skivholme, og efter en skøn 
tur i den lysegrønne skov kører vi til morgenkaffe m.m. i Sognegården. 
Ved gudstjenesten skal vi sikkert synge nogle af vores dejlige forårs-
salmer.    Aktivitetsudvalget v/Eva Bach 
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Kirkesognene 
Friluftsgudstjeneste 

  Så er det blevet Skovbys tur til at holde den årlige fælles friluftsgudstje-
neste. Det foregår i præstegårdshaven 2. pinsedag, den 28. maj kl. 14. 
Præsterne ved kirkerne i ”Galten Kommune” vil hjælpe hinanden med at 
forrette gudstjenesten, som bliver med nadver. Vi kan ikke tilbyde kirke-
bænke, så man må selv medbringe noget at sidde på. Til gengæld skal vi 
nok sørge for sangark og – tør jeg næsten love - godt vejr.  Skulle det sid-
ste alligevel kikse så i hvert fald en tør Skovby Kirke, vi kan rykke ind i. 
Mangler man kørelejlighed, kan folk fra pastoratet bestille gratis transport 
på tlf. 8695 4600 

TV-gudstjeneste med os selv! 
 I april, maj, juni og det meste af juli er der som bekendt mulighed for at 
se gudstjenester i fjernsynet fra Skivholme Kirke med fremmede præster 
og fortrinsvis udefrakommende menigheder. Men nu får vi også lejlighed 
til selv at være med.  
Søndag den 22. juli kl. 14 bliver den fjernsynstransmitterede gudstjeneste 
på DR1 nemlig med vores egen kirkebetjening og præst - og med folk fra 
vore egne 3 sogne og andre, som gerne vil være med på kirkebænkene. 
Altså forhåbentlig også dig! Gudstjenesten optages i kirken allerede 
lørdag den 9. juni kl. ca. 15.30. Det nøjagtige klokkeslæt følger i næste 
nummer af Kirkebladet, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. For vi 
skulle meget gerne have kirken fyldt helt op til lejligheden med syngende 
og medlevende mennesker. Så plejer det nemlig at være mest festligt. 
Efter optagelsen er DR vært ved et traktement i sognegården. 
   For at vi kan holde lidt styr på antallet i kirken og sognegården, er det 
nødvendigt med tilmelding. Det sker til sognepræst Thomas Frøkjær på  
tlf. 8695 4013 eller e-mail: ThFr@km.dk senest tirsdag den 29. maj. 

Introduktionsaften til TV-gudstjeneste 
I forbindelse med ovennævnte holder vi en lille introduktionsaften i 
sognegården tirsdag den 29. maj kl. 19.30. Journalist og tilrettelægger af 
DR-kirken, Janne Wibroe, vil fortælle om DR-kirken i almindelighed og 
om praktiske ting i forbindelse med den aktuelle optagelse. Og jeg vil 
fortælle lidt om selve gudstjenesten, som sikkert ikke kommer til at 
forløbe helt på samme måde som de sædvanlige søndagsgudstjenester. For 
en ordens skyld: Man behøver ikke deltage i introduktionsaftenen for at 
være med til gudstjenesten. Den er blot ment som et tilbud for de 
interesserede. Men selvfølgelig vil vi da gerne se jer! 

mailto:ThFr@km.dk


Kirkesognene 
Kirketur 

Søndag den 3. juni tager vi på tur til to meget spændende kirker på Djurs-
land. Det drejer sig dels om Jyllands eneste rundkirke, Thorsager Kirke – 
dels om nabokirken, Bregnet Kirke, som i december blev genindviet med 
biskoppelig deltagelse efter et omfattende og smukt restaureringsarbejde. I 
forbindelse med restaureringen blev der bl.a. ophængt billeder af kunstne-
ren Arne Haugen Sørensen, som også har lavet en skulptur til kirken.  
   På turen bliver der samtidig lejlighed til at møde en god ”gammel” be-
kendt af vore tre sogne, nemlig Carsten Assenholt, som vikarierede her tre 
måneder i efteråret. For tiden er han ansat i en orlovsstilling ved Thorsager 
og Bregnet kirker. Carsten vil vise os ”sine” kirker og fortælle om dem. 
   Mellem de to fremvisninger tager vi på kro, nærmere bestemt på Kalø 
Slotskro. Foruden udsigten vil vi her nyde kaffebordets glæder. 
   Turen begynder ved Skjørring Kirke kl. 12.30. Herefter samler bussen 
deltagere op ved parkeringspladsen øst for Sjelle Kirke, Herskind Brugs 
og Skivholme Kirke. Vi regner med at være hjemme sidst på eftermidda-
gen. Der er tilmelding til Thomas Frøkjær på tlf. 86 95 40 13 eller e-mail 
ThFr@km.dk senest 2. pinsedag, den 28. maj. 

Thomas Frøkjær 
Thomas Frøkjær 50 år  

 
  I december 1991 blev der ansat 
en ganske ung præst i pastoratet. 
Den 11.april i år fylder Thomas 
Frøkjær 50 år – som tiden dog 
går eller løber. 
   Menighedsrådene vil gerne 
benytte denne gode anledning til 
– med en reception - at sige til 
lykke. Det sker på dagen, i 
Sognegården onsdag  
den 11.april kl.15-18.  
Alle er velkomne. 
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Kirkesognene 
Årets konfirmander 

Følgende skal konfirmeres i Sjelle Kirke søndag den 29. april kl. 1030: 
Anne Kirstine Barsøe, Nørregårdsvej 1, Sjelle 
Kerstin Mehl Bengtson, Nørregårdsvej 4, Sjelle 
Emilie Finderup, Bøgevænget 15, Galten 
Louise Frøslev, Voldbyvej 17, Sjelle 
Lise Filt Jensen, Præstegårdsvej 25, Sjelle 
Louise Guldstrand Larsen, Voldbyvej 56, Sjelle 
Anders Hastrup-Nielsen, Toftevej 2, Galten 
Morten Misser Jacobsen, Voldbyvej 68, Sjelle 
Louise Bak Mortensen, Silkeborgvej 94, Galten 
Simon Helming Nielsen, Ringvejen 27, Skovby 
Tinne Amalie Damgaard Nissen, Ristrupvej 31,  Sabro 
Emil Bernt Martens Pedersen, Østergade 30, 1. tv., Hammel 
Simone Mejlsing Rasmussen, Johs. Jensens Vej 65, Sorring 
Emma Soelberg, Firkløvervej 8, Galten 
Sebastian Tindbæk Steffensen, Skjoldsbjergvej 5, Skjørring 
Adam Reece Thulesen, Sømosevej 28,Galten 
Johanne Xenia Westberg, Østre Skolevej 7, Skjørring 
Følgende skal konfirmeres i Skivholme Kirke søndag d.6.maj kl.1030: 
Michael Frank Andreassen, Hedevej 30, Herskind Hede 
Julie Brandt, Præstbrovej 20, Herskind 
Laust Kofoed Bønding, Hedevej 1a, Lille Herskind 
Hans Christen Christensen, Vibevænget 67, Herskind   
Atrin Horia Coma, Lærkevænget 11, Herskind 
Nicklas Esmarch Strøh Hansen, Kløvervej 5, Skovby 
Søren Bundgaard Hansen, Lærkevænget 16, Herskind 
Andreas Jakobsen, Ladingvej 34, Skivholme 
Mads Munck Jeppesen, Langelinie 81, Herskind 
Carina Reinholt Jensen, Kirsebærvænget 31, Skovby 
Sebastian Udbye Jensen, Solhøjparken 36, Storring 
Christian Bergmann Kristensen, Lærkevænget 27, Herskind 
Camilla Hougaard Andreasen Nielsen, Fasanvej 7, Galten 
Mikaela Nathalie Mink Nielsen, Samsøvej 33, Skovby 
Celina Dahl Bloch Rasmussen, Lærkevænget 24, Herskind 
Casper Seeberg, Hirsevænget 22, Galten 
Nicoline Nørskov Siegfredsen, Vibevænget 32, Herskind 
Søren Kaae Svendsen, Ladingvej 4, Herskind 
Alexander Hampen Thomsen, Lærkevænget 44, Herskind 
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KFUM-spejderne i Herskind 
 

Spejderdepotet 
Dit lokale spejderdepot finder du på Vibevænget 8, Herskind. 
Ring gerne i forvejen på tlf. 86954180 helst mellem kl. 17 – 18. 
Brugte uniformer ( ny model) købes. Pris 200 kr. 
Du kan købe spejderudstyr, dog ikke nye uniformer, men 
spejderdolke – bestik – tallerkener – mugg o.lign. 
 

Lodseddelsalg 
  Spejderne er i disse dage rundt for at sælge lodsedler. Vi takker 
alle, som har købt lodsedler. Var du ikke hjemme, da spejderne var 
ved din dør, kan du kontakte Nels Jørgen på tlf. 8695 4462. 

                                                            Venlig hilsen Grupperådet 
 

   Gruppe-camping weekend 
 Grupperådet ved KFUM-spejderne i Herskind arrangerer Gruppe-
camping i weekenden den 11.-13.maj 2007 hos Odder Strand Cam-
ping. Arrangementet er for hele Herskindgruppen, dvs. bævere og 
ulve med forældre, ledere, grupperådsmedlemmer og medlemmer af 
den grønne gruppe. 
  
   Campingturen er tænkt som en mulighed for at lære hinanden 
bedre at kende, og grupperådet vil arrangere fælles spisning og 
fællesaktiviteter lørdag. Der er masser af plads til leg og spil på de 
grønne arealer, og campingpladsen ligger kun 50 m fra stranden. 
Familierne medbringer selv telt eller campingvogn, og vi camperer 
på campingpladsens teltplads. 
  
   Indbydelse til campingturen er under udarbejdelse og vil blive 
omdelt snarest. 

Henriette Gravgaard, Grupperådet 
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Nyt fra bæverdammen 
   Vinteren har ikke just været hvid, men vi har været heldige. I 
januar havde vi planlagt en gang pandekager over bål, og netop den 
aften gav det sne. Vi måtte rykke ind i Sirius´ bålhytte, og bæverne 
boltrede sig i sneen, fik lavet nogle kæmpestore snebolde imellem 
pandekagerne, og en del fik vist også kulden. Vi har også snittet 
spisepinde og holdt fastelavnsfest. 
   I februar fik vi pludselig så meget sne, at vi måtte aflyse bæver-
mødet. Gangen efter var pladsen foran hytten stadig fyldt op af en 
kæmpesnedrive til stor glæde for os alle, og vi fik lavet mange flotte 
snelygter. I foråret skal vi på løb efter kort og kompas, lave fugle-
kasser, bål og nyde, at det nu er lyst, og vi kan være ude.  
   Som noget nyt bliver der torsdag den 7.6. fra 17 til 1830 opryk-
ning for de bævere, som går i 1. klasse inden sommerferien, hvor vi 
inviterer alle forældrene med til spejder for at hjælpe til med at lave 
stærke kæder, som de oprykkende bævere skal bryde igennem. Efter 
oprykningen hygger vi os ved bålet med snobrød.  
   Til sommer skal vi på lejr i uge 28 fra mandag til fredag i Sinstou-
hytten ved Sejs. Det er en dejlig hytte op ad et fredet hede område og 
tæt på Silkeborg søerne. Vi glæder os allerede meget. 

Bæverhilsner Helle, Joanna, Bente og Hanne   
  

Nyt fra Ulveflokken. 
   Ved ulvene arbejder vi videre med basismærkerne ”Birk” og spe-
cialmærket pionering og knivbeviset.  
 
   Vi mødes hver onsdag fra kl. 1845 til 2015, så alle kan være med.  
Den 21.-22.april tager vi på weekend tur i hønsehuset på Helgenæs, 
og det glæder vi os alle til. 
 
  Den 12.maj er der Bæver- og Ulveturnering, hvor vi skal dyste mod 
alle andre ulve i Gudenå-distriktet, og så ser vi frem til sommerlejren 
i Sindstou-hytten ved Sejs i uge 28. 

Med spejderhilsen Ulvelederne. 



Nyt fra gruppen 
 Den 28.april er der arbejdsdag på trekanten for forældre og andre, 
som vil hjælpe os med at holde hytten og spejdergrunden i stand. 
Vi starter klokken 9 med rundstykker.  
   I år skal vi have lavet nye siddepladser ved bålet, en ny bålplads 
bag hytten, og så ønsker vi os en emhætte til køkkenet. Så vi håber at 
se rigtig mange denne dag. 
   Vi arbejder på at få lys på vejen til hytten, men mangler stadig at 
finde den rigtige løsning, men vi regner med, at det bliver klar inden 
efteråret. 
   I år fejrer spejderbevægelsen sit 100 års jubilæum. Der er en række 
fælles arrangementer landet over, og på spejdernes hjemmeside 
www.spejderne.dk er der forslag til, hvordan man i gruppen kan 
markere dette.  
   Vi medtænker også dette i vores spejderarbejde, og måske bliver 
det temaet for vores sommerlejr i år. 

Mange hilsner Grupperådet 
 
 

 
- eller har du bare lyst til at motionsløbe sammen med andre? 
Hvis svaret er ”ja”, inviteres du hermed til et interessemøde i  

Herskind Boldklubs klublokale, 
søndag den 18. marts 2007 kl. 10 

- for at finde ud af, om der vil være opbakning til at starte en 
løbe/motions-afdeling under Herskind Boldklub. 

 
   Formålet med en fælles afdeling for løb og motion vil være at fremme 
fælles løbetræning i Herskind, evt. fælles deltagelse i motionsløb og ikke 
mindst socialt samvær. Mødet vil være ganske uformelt, og alle folk, idéer 
og synspunkter er velkomne. Hvis du er forhindret i at komme til mødet, 
er du meget velkommen til at kontakte mig alligevel – gerne inden mødet. 
 

Vi ses ☺  Peter Libergren, Tel. 8620 1381.  Mobil: 4063 5568 
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Skanderborg afdeling      
 
  Bestyrelsen i den nye lokalafdeling for hele NySkanderborg Kommune 
er vist i forrige nummer. Der har været afholdt et par bestyrelsesmøder. Af 
særlig interesse for Herskind-området må være de planlagte ture i kommu-
nen, men der arbejdes også på at få etableret en hjemmeside for afdelingen 
 
Planlagte ture arrangeret af og/eller sammen med  
Danmarks Naturfredningsforenings Skanderborg afdeling: 
Tur
nr. Turnavn Dato, tidspunkt  

og evt. varighed Mødested    Turleder 

1 Kyndel- 
missetur 

4.2. kl.13, 
 ca.2 timer 

P-plads ved sydsiden af 
Knudsø v. Ry Otto Andersen 

2 Løvsprings- 
tur 

26.4. kl.19, 
 ca.2 timer 

På rute 457, ca. 1200 m 
SØ for Nr. Vissing Kro Otto Andersen 

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 Sommer- 
tur 5.juli   Olaf Møller 

8 Svampe- 
tur 16. sept. Ry ?? 

9 Svampe- 
tur 23. sept. kl.13 Jeksen Peter Lange 

   Alle er velkomne på turene. Turene vil blive omtalt i Uge-bladet og 
Galten Folkeblad. Se også omtalen af tur nr. 3 og 4 på side 12. 
 
    Hans Gravsholt  
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Hertha Levefællesskab 
Rejsegilde i Hertha Levefællesskab 

  Tirsdag d.6.marts havde vi rejsegilde på 13 nye boliger. Indflytning er sat til 16. 
maj 2007, og den dag glæder vi os alle til. Byggeriet er den største satsning, vi 
har gjort i de snart 11 år, Levefællesskabet har eksisteret, og når indflytning har 
fundet sted, vil vi i alt være ca. 125 mennesker. Den jord, som er lokalplanlagt, er 
så næsten helt opbrugt, og skal vi nå op på de 150 indbyggere, som kommunen 
har sat som ramme for vores Levefællesskab, skal der en ny lokalplan til, og det 
ligger ikke lige for. 
  Rejsegildet blev en festlig dag med mange taler og megen musik og sang, 
masser af fede flødekager og lækre mellemmadder. Alle nye indflyttere var mødt 
op og måtte stille sig til skue for alles åsyn. Bedst af alt er, at der er ved at være 
flere børn i vores sammenhæng, i alt 28 under 18 år efter det nye rykind. Den 
næste gruppe, der skal skaffes husrum til, er 5-6 udviklingshæmmede, og det er 
endnu ikke på plads, hvornår det skal ske, eller hvordan vi klarer boligproblemet. 
  Vi hører jo nu som alle I andre til under Skanderborg kommune, og der arbejder 
man ihærdigt på at indpasse os i kommunens helhedsplan for voksne udviklings-
hæmmede. Der er mange aftaler, som skal falde på plads, men vi var godt forbe-
redt, især fordi Galten kommune havde sørget for, at deres aftaler med os var ført 
helt op til gældende lovgivning. Ny Skanderborg kommune, hvor Danmarks 
sidste store centralinstitution, Landsbyen Sølund, jo ligger, har erklæret, at den 
vil gøre de udviklingshæmmede og deres situation til sit flagskib, så vi håber 
selvfølgelig på at finde en plads i det mønster. En femtedel af alle kommunens 
ansatte arbejder på Sølund, så det er forståeligt, at man vil satse på området.  
  Vores lille mejeri har netop haft besøg af kokken Claus Meyer, som har haft øje 
på, at den mælk, som vores køer producerer, og de produkter, der kommer ud af 
den i det beskyttede værksted mejeriet, er af meget høj kvalitet. Det blev en 
fornøjelig eftermiddag og en god inspiration til at gå videre med forædling af den 
gode mælk. Og så venter alle på forår og såtid, så gartnerjorden kan fyldes med 
et væld af herlige grøntsager.                                   Søren Hansen. 

En tysker i Danmark 
  Moritz Gerling (21 år), der er militærnægter fra Tyskland, fortæller her 
om sine oplevelser 1 år i Hertha og Danmark (oversat og forkortet). 
  Arbejdet: Som frivillig i Hertha får man mange forskelligartede opgaver i løbet 
af ugen. Da næsten hver ugedag medfører forskellige opgaver, former hverdagen 
sig meget afvekslende. Desuden skifter skemaet også i takt med årstiderne. 
  Dagen starter med morgenmad, som man indtager sammen med de hæmmede. 
Så hjælpes man om opvasken, for så præcis kl.9 at møde til morgensamling. Her 
bruges et kvarter på sang, musik, afklaring af organisatoriske anliggender og på 
at forberede beboerne på dagen. Nu går beboerne til værkstederne og arbejder 
dertil middag. Som frivillig arbejder man generelt dér, hvor der er mest behov for 
”ekstra hænder”. Jeg har overvejende deltaget i bageriet, mejeriet og gartneriet. 
En dag om ugen har jeg været på indkøb sammen med én af beboerne. 
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Hertha Levefællesskab 
 Når beboerne og deres pædagoger har været samlet omkring middagsbordet, er 
der for den frivillige noget andet arbejde. 1 gang om ugen skal der pakkes vare-
leveringer ud, og beboerne skal køres til ridning. Jeg har også deltaget i danskun-
dervisning, der afholdes hver uge for beboerne. Nogle køkkentjanser er det også 
blevet til, samt ekstra køreture efter et eller andet. Arbejdet er fint fordelt dagen 
igennem, og selvfølgelig har man fri om aftenen.. Jeg har faktisk været glad for 
at gå på arbejde hver eneste dag. 
  Personlig vurdering: Jeg vil nu fortælle om mit helt personlig indtryk. Allerede 
fra begyndelsen har stedet tiltalt mig meget. Særlig som bymenneske har jeg dog 
straks kunnet bemærke en meget stor forskel. Tiden føles at løbe langsommere, 
og alt kører mere afslappet og lettere, end jeg er vant til. Menneskene virker til-
fredse med sig selv og omverdenen, og ”stress” lader til at være et fremmedord. 
De fleste er venlige og åbne og giver sig altid tid til en lille snak. I det hele taget 
udstråler stedet noget meget positivt. Man mærker straks, at de udviklingshæm-
mede føler sig godt tilpas her, og at medarbejderne har glæde ved deres arbejde. 
  I dette klima har jeg altså gjort mine første erfaringer i arbejdet med udviklings-
hæmmede. Et arbejde, som jeg aldrig tidligere har haft berøring med. Og selv om 
jeg i begyndelsen har haft mine tvivl, om dette arbejde var noget for mig, blev 
jeg virkelig positivt overrasket. Måske er det netop det faktum, at man arbejder 
med hæmmede, som alle har deres små særheder eller mærkelige vaner, der gør 
arbejdet så interessant og sjovt. 
  Der er en hyperaktiv pige, som altid synger om sin ven, eller ham, med hvem 
man kan lave sine små vittigheder altid og hvor som helst, - for kun at nævne to 
af dem. Der sker altid noget, og arbejdet bliver aldrig kedeligt. 
  Hertil kommer de aktiviteter, man uden for rammen laver sammen med bebo-
erne. Højdepunktet var vores sommerferietur til Kreta. Der havde vi to vidunder-
lige uger, hvor man kunne lære folkene at kende på en helt anden måde. 
  Også uden for arbejdstiden har jeg haft et godt forhold til Levefællesskabet. 
Særligt meget har jeg haft at gøre med en familie, som jeg allerede i starten har 
hjulpet med deres husbyggeri. Dem har jeg tilbragt megen tid sammen med. Jeg 
var også på ferietur til Norge sammen med dem. 
  Nu vil jeg ytre mig lidt om Danmark, som jeg er kommet til at holde meget af i 
løbet af dette år. Ud fra den geografiske nærhed mellem Danmark og Tyskland 
kunne man slutte, at der ikke findes nævneværdige forskellige, men tag ikke fejl! 
Det begynder med, at danskerne simpelthen har en anden mentalitet. De virker 
mere åbne og venlige, mere direkte og ikke så alvorlige. Afstanden mellem men-
neskene virker ikke så stor. Godt nok findes der en ”De”-form, men den bruges 
næsten ikke. Man mærker det egentlig overalt. Om man køber en billet, har et 
møde på indvandrerstyrelsen eller bare taler med en dansker. Alle er flinke og 
venlige. Man føler det lidt som at være i en stor familie. 
Dette kommer også lidt til syne på det politiske plan. Danmark er jo kendt for sin 
positive familiepolitik og har store sociale ydelser. Fx støtter den danske stat de 
unges studier. 
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Hertha Levefællesskab 
Facit: Især nu ved tilbageblik på året var det virkelig en herlig tid. Jeg har gjort 
mange erfaringer, lært nyt og mange interessante mennesker at kende 
  Det begyndte med mit spring ud i selvstændigheden. Det var mit første år hjem-
mefra, og det har givet mig meget. Dernæst kan jeg hævde om mig selv at have 
lært flydende dansk i løbet af denne tid. Jeg var selv overrasket, men det gik 
forbavsende hurtigt. Sammenfattet var det altså et begivenhedsrigt år, hvor jeg 
har vundet megen livserfaring og haft megen glæde og sjov. 

  Forkortet af Per Clauson-Kaas 
Kulturcaféen Ida i Hertha Levefællesskab 

   Lyder det ikke fornemt. Man kan gå på café og samtidig være kulturel. 
Den sidste torsdag i hver måned arrangeres en caféaften i vores fællesrum i den 
gule bageribygning, der ligger på venstre side nede af Landsbyvænget. Alle er 
velkommen på disse aftener, der altid har et eller andet tema. 
Den 29.marts kan du opleve lidt klassisk musik samt levende fortælling. 
Den 26.april kan du opleve amerikansk sange sunget af en herboende sanger og 
guitarist. Maj arrangementet er offentligt og foregår i Herthas sal. Det bliver den 
24. maj og vi glæder os til at se mange til en aften med: 

Bente Kure og Leif Ernstsen 
   Bente og Leif har spillet sammen i 20 år på alverdens forskellige spillesteder og 
festivaler. Bente er sanger og spiller guitar og Leif spiller harmonika. De giver et 
show, hvor vise ord og sprøde kommentarer blander sig med et repertoire, der 
udover egne sange f.eks indeholder Aakjær og Afzelius, Vreeswijk og Taube, 
Benny Andersen, Halfdan Rasmussen og Sigfred Pedersen. Særligt kendte er de 
blevet for deres fremragende fortolkninger af Jeppe Aakjærs sange. 
   De har mange CD udgivelser bag sig og blev sidste år nomineret til årets 
udgivelse i deres genre. Hvis du vil vide mere så læs på deres hjemmeside: 
www.benteogleif.dk.  Den lokale troubadour - Torben Wahlstrøm - har i sinde at 
levere opvarmning til denne enestående aften.  
Reserver denne aften og se i Folkebladet, hvor der vil blive annonceret. 
Alle aftener begynder kl.1930 og slutter ca. kl. 2130 Der kan købes kaffe/te og 
kage for bare 20 kr.  Venlig hilsen Café Ida (Torben Wahlstrøm m.fl.) 

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 fødselsdag, 
dækkes der gerne op. Bestil til antal i forvejen på tlf. 8695 1552 (Sonja Terkild-
sen) eller 8695 4527 (Helle Hansen). I caféen kan der købes kaffe og the samt 
lækkert hjemmebag af så vidt muligt biodynamisk/økologisk kvalitet til  
35 kr./voksen og 20 kr./barn incl.sodavand. 
Café-dage: 14.april, 12.maj, 1.sept. og 3.nov. Sommerferie juni-aug. 
Se også kalenderen og den lille folder, der var med i forrige nr. 

http://www.benteogleif.dk/
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Hovedbrud for hele familien 
1. Hvilken kirke er DR-kirke her i foråret? 
2. Hvem slår dørene op d.29.marts kl. 19–21? 
3. Hvilken dato holder Brugsen generalforsamling? 
4. Lækkerier til ganen. Hvilken adresse? 
5. Hvad sælger spejderne her i marts? 
6. Hvilken dato er der konfirmation i Skivholme kirke? 
7. Hvor mange sider er der i denne udgave?  
8. Hvem er udlejer i Herskind forsamlingshus? 
9. Hvem er madformand i folkekøkkenet d.5.dec.? 
10. Hvem holdt en anderledes generalforsamling?  
11. Hvornår er der dilettantfest i 2007?  
12. Har Skivholme haft besøg af fastelavnssoldaterne? 
13. Hvilken dato mødes lokalhistoriegruppen? 
14. Hvornår er der valg af landsbyråd? 
15. Planlægges der Pilgrimsvandring til ”Nordpolen”? 
16. Arrangeres der plante- og fugleture på Sporet i Herskind? 
17. Arrangeres der genbrugsmodeshow i Sirius d.27.marts? 
18. Kan man stadig låne bøger på biblioteket i Herskind? 
19. Hvor finder man kulturcaféen Ida? 
20. Havde Naturfredningsforeningen en kyndelmissetur? 
Svar på ovennævnte spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 1.juni 2007.  
Indleveret af: 
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Engvej under vand d.21.januar 2007  
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