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30. årgang nr. 116 December 2007 

Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført 
kalender, og hvor teksten i de seneste 17 numre kan findes. 

 

 
Ladingvej ved og nord for Skivholme Kirke, hvor der bør være cykelsti 
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 Da Hans dømte mig til at skrive lederen til dette nummer, var jeg ikke 
særlig motiveret. Jeg var i forvejen bagud med egne indlæg. Men ved at 
gennemlæse redaktionsudgaven blev jeg alligevel overbevist om, at jeg 
hellere måtte gribe pennen.  
   Det, der afgjorde sagen, var Inge Houg Jacobsens slutreplik om, at ”det 
var så sidste gang”, hun skriver indlæg i HB-Sporten.  
  Inge har gjort intet mindre end en kæmpe indsats for Herskind og herunder 
Herskind Boldklub. Som borger her i byen i mere end 35 år må jeg erkende, 
at ikke ret mange har været så aktiv og allestedsnærværende som Inge. 
  Det eneste minus ved at have en ildsjæl som Inge er, at ingen tør løfte ar-
ven. Men ved at nærlæse HB-sporten kan jeg se, at der - trods alt - er unge 
friske mennesker i klubben, som er rede til at tage en trænertørn i deres 
gamle klub. Sådan skal - og bør - det være!  
  Hvis bare alle, der har nydt godt af Inges - og andres - frivillige arbejde, 
ville tage 1 eller 2 år som træner på et passende tidspunkt i deres livsforløb, 
så tror jeg ikke, der var trænermangel i Herskind. Og det er nødvendigt, at  
vi alle er med til at bære, hvis vores lille samfund skal kunne hænge godt 
sammen - og det vil vi jo gerne, at det gør. Kommunen kan stille rammer til 
rådighed, men vi skal selv udfylde dem, og vi har en god tradition for frivil-
ligt foreningsarbejde, og det synes jeg, vi skal værne om - Noget for noget! 
  Slut med dividende i Brugsen, skriver Ida. Tja - nu får vi se, hvad det bety-
der. Personligt er jeg af den opfattelse, at tiden nok er løbet fra ordningen. 
Man er tilbøjelig til at fokusere på hvilken pris, der står på varen og ikke på, 
hvad man senere får i bonus og dividende. Så jeg tror, bestyrelsen har truffet 
ret rette valg. Det vigtigste af alt er, at vi fortsat har en velfungerende nær-
butik i Herskind. 
  Skivholme kirke med tilhørende sogne har for alvor markeret sig i medie-
billedet i år, og jeg synes, der er mange og meget spændende arrangementer 
for enhver smag i sognegården. Vi har en smuk kirke og et aktivt menig-
hedsråd, og personligt ser jeg frem til debatmødet den 8. jan.: ”Folkekirken - 
død eller levende”. Med det faldende medlemstal er der vel grund til efter-
tanke: Hvad med nogle medlemsfordele? (Måske har brugsen et dividende-
system, som folkekirken kan overtage!)       God læselyst Mogens Grejsen  
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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 marts måned 2008.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD. December 2007  
  4 -  7 Aktivitetskalender 
  8 -12 Landsbyrådet  
 13  Herskindskolen 
 14  Børnehaven Nordlyset 
 15  Sirius. Mini-, Junior- og Ungdomsklubben  
 16-18 Herskind Brugsforening 
 19-25 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 26  Skivholme Forsamlingshus 
 27  Herskind Dilettanter  
 28-29 Herskind Forsamlingshus 
 30  Eshøjspillene 
 31-35 Herskind Boldklub 
 36-37 Skivholme-Sjelle-Skjørring kirkesogne  
 38-42 KFUM-spejderne 
 43  Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 44-45 Hertha Levefællesskab 
 46-48 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto 
Vinder af hovedbrud sept. 2007: Anna Brandt, Fuglevænget 32 
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.46) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN senest den 1.marts 2008.   
Forsiden viser et område, hvor en cykelsti er stærkt påkrævet. 
REDAKTION:  Mail: Hagra@mail.dk                                  
Fællesråd (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt *) 8695 4155  
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
Nordlyset(Børnehaven) Hanne-Mette Kring 8695 4800 
Sirius(Klubberne) Merete Taastrup 8696 8909 
Herskind Brugsforening Ida Jensen 8695 4057 
Herskind Grundejer-Borgerforen. Mogens Grejsen 8695 4345 
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 
Eshøjspillene Hans Chr.Sørensen 8695 4360 
KFUM-spejderne Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt 8695 4155 
Hertha Levefællesskab Per Clauson-Kaas 8651 1400 
      *) Ansvarshavende chefredaktør 



 

 4

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. marts 2008 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1. marts 2008 

 

December 
Da  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 9 14 Juletræsfest Herskind F-hus 28 
ma 10     
ti 11     
on 12 19 Gospelkoncert Sjelle  Kirke  
to 13 19 Julespil af Hertha-beboere Skivholme Kirke  
fr 14     
lø 15 12 Julemanden kommer Herskind Brugs 16 
sø 16     
ma 17     
ti 18     
on 19  Krybbespil af skoleeleverne Skivholme Kirke  
to 20     
fr 21     
lø 22     
sø 23  Rafling om gratis køb Herskind Brugs 16 
ma 24     
ti 25     
on 26     
to 27     
fr 28 18 ”Julefest” Oldboys fodbold Herskindhallen 35 
lø 29 1830 Juletræsfest Skivholme F-hus 26 
sø 30     
ma 31 12-13 Champagne Herskind Brugs 16 
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Januar 
Da  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ti 1     
on 2     
to 3     
fr 4     
lø 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus  
sø 6     

ma 7     
ti 8 1930 

 
1930 

Foredag ”Folkekirken – død eller lev.” 
Start på badminton for børn 
Quindeaften 

Sognegården 
Herskindhallen 
Fremad F-hus 

38 
34 

on 9 1530 Start på edb for ældre Herskindskolen  
to 10     
fr 11     

lø 12 14 Nytårsfest Sognegården 39 
sø 13     

ma 14     
ti 15 1930 Præmiewhist 

Frist for tilmeld. Til VUC-kurser 
Fremad F-hus 
Herskindskolen 
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on 16     
to 17     
fr 18     

lø 19     
sø 20 19 Juleafslutning, Præmiewhist Klublokalet 34 
ma 21     
ti 22 1930 Generalforsamling Fremad F-hus  
on 23 19 Møde om ”Ældreboliger” Herskindskolen 8 
to 24     
fr 25 18 „Integrationsmedister“ Herskind F-hus 28 
lø 26     
sø 27     
ma 28 1930 Foredrag “Det sårbare samliv” Sognegården 39 
ti 29 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 30     
to 31     
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Februar 
Da  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 1 12 Frist for aflev. af Byport-forslag   9 

lø 2 10 Generalforsamling HB 
”Soldater” samler ind 

Klublokalerne 
Skivholme 

33 
26 

sø 3  Gudstjenester om „Lys“ 
„Soldater-fest“ 

Sjelle+Skivh .kirker 
Skivholme F-hus 

38 
26 

ma 4     
ti 5 1830 

1930 
Folkekøkken 
Quindeaften 

Herskind F-hus 
Fremad F-hus 

 

on 6 15-19 Klipning af Valentinskort Herskind Bibliotek 12 
to 7 1930 Generalforsamling Herskind F-hus 28 
fr 8     

lø 9     
sø 10     

ma 11     
ti 12 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 13 19 Lokalhistoriegruppen mødes Herskindskolen 11 
to 14     
fr 15     
lø 16     
sø 17     
ma 18     
ti 19     
on 20     
to 21     
fr 22 17-20 Fredagscafé Fremad F-hus  

lø 23 1930 Generalforsamling Skivholme F-hus 26 
sø 24     

ma 25     
ti 26 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 27     
to 28 1930 Generalforsaml. Eshøjspillene Sabrokorsvejskolen 30 
fr 29     
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Marts 
Da To Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 

lø 1     
sø 2     
ma 3     
ti 4 1930 Quindeaften Fremad F-hus  
on 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus  
to 6 14 Foredrag “Det åbenbarede ansigt” Sognegården 39 
fr 7 19 Quindeaften Herskind F-hus 28 
lø 8     
sø 9     
ma 10     
ti 11 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 12     
to 13     
fr 14     
lø 15     
sø 16     
ma 17     
ti 18     
on 19     
to 20     
fr 21     
lø 22     
sø 23     
ma 24     
ti 25 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 26     
to 27     
fr 28     
lø 29     
sø 30     
ma 31     
17.april  Virksomhedsbesøg hos ”De 3 prinsesser” Side 24 
 1.og 29.april 1930  Quindeaften  Fremad F-hus 
 8.og 22.april 1930  Præmiewhist  Fremad F-hus 
11.april     17-20  Fredagscafé  Fremad F-hus 
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Landsbyrådet: 
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21  Tlf. 8695 4345 
Næstformand: Inge Lorenzen, Præstbrovej 14 Tlf. 8695 4241  
Sekretær: Hanne Arberg Nielsen, Vibevænget 9 Tlf. 8694 2856  
   -  ”  -   suppl.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 Tlf. 8695 4155 
PR: Finn Boisen, Fuglevænget 30  Tlf. 8695 4252 
Kasserer: Gunnar Hansen, Ladingvej 31 Tlf. 8624 8685 
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Landsbyrådet 
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 Landsbyrådet 
Spor i landskabet ved Herskind 

   Den 21.oktober afholdtes der igen ”Sporenes dag” mange steder i Danmark. Det 
var denne gang begunstiget af godt vejr, selv om der kom et par dråber på møde-
tidspunktet kl.13. Der var knap 50 deltagere, der interesseret studerede udstillingen 
med pjecer og foldere om spor andre steder m.m. Især var der spørgsmål til projek-
tet om tilbageføring af Lyngbygård A til ca. det løb, den havde for ca. 75 år siden.  
   På turen rundt på sporet blev der suppleret med flere oplysninger om projektet, 
der medfører, at der på en stor del af ådalen bliver så meget vand, at det ikke bliver 
muligt at færdes der. Derfor skal sporet også ændres, men først skal arbejdet afslut-
tes, så virkningerne kan konstateres. 
   Kl.13 fortalte Per Clauson-Kaas om Hertha, hvor der nu bor 120 personer – heraf 
20 udviklingshæmmede. Deltagerne fik en folder, der kort beskrev udviklingen og 
aktiviteterne samt de mange værksteder, der er i området. De fik desuden også ud-
leveret folderen for Sporet ved Herskind. Herefter var der en kort rundvisning på en 
del af området, hvor der lige var afsluttet et byggeri af 13 nye boliger. Der blev 
desuden orienteret om halmhusene i området samt om nogle af de andre specielle 
huse, der var blevet bygget – ikke alle var endnu helt færdige. 
   Ved kostalden blev der fortalt om mejeriet, der bearbejdede mælken fra de 9 
malkekøer. Produkterne blev bl.a. solgt i Gårdbutikken på Kystvejen i Århus, men 
en del blev naturligvis anvendt i Hertha. Det blev også nævnt, at TV-kokken Claus 
Mejer for ca. ½ år siden havde været på besøg og havde været meget begejstret for 
mælkeprodukterne. Desuden fortalte Per, at de lige havde fået en pionér-pris for 
ihærdig og banebrydende indsats for integrering af udviklingshæmmede og såkaldt 
normale. Det var Mercur-bank, der i anledning af dens 25-års jubilæum havde givet 
den. Herthas samarbejde med naboerne i Herskind var også fremhævet. 
   Herefter gik turen ned ad sporet til mergelgraven fra 1930´erne og videre ned til 
”Skovfogdens Have” syd for Engvej. Her blev der redegjort for de store ændringer, 
der vil ske på engarealerne, bl.a. ved de mange slyngninger, der bliver genskabt, og 
de mange små søer, der bliver anlagt af lodsejerne. 
   Projektet har medført, at mange af de mange små smalle englodder var blevet 
handlet, så der nu er betydelig færre ejere, og en del af dem har ønsket at få lavet en 
sø på deres nyerhvervede engarealer. Dette var bl.a. tilfældet for Kristian Lindskov, 
der nu ejer en stor del af engarealerne mellem Engvej og Præstbrovej, og han har 
allerede etableret en sø på sit areal, som sporet gik lige forbi. 
 Da vi kom til den, stod han og tog imod deltagerne, som fik en lille ”opstrammer”, 
og han orienterede om planerne med arealet, hvor der også skulle plantes nogle 
træer på den højeste del over mod Præstbrovej. Han fortalte bl.a., at han havde fået 
et forslag til navn på søen. Det var naturligvis Kristians Sø. Dette navn kunne nemt 
accepteres, men der var(naturligvis) én, der(med tanke på referenten) foreslog navnet 
Hans´ Sø. Det var der dog ingen tilslutning til. Hans Ø ligger mellem Nordgrønland 
og Canada og er p.t. et stridsemne mellem Danmark og Canada. 
   Kristian havde fået lavet en lille bænk ved søen, men præciserede, at den nemt 
kunne fjernes igen, hvis der blev problemer med ”efterladenskaber” fra besøgende 
fx flasker, dåser og madpapir. Der blev også orienteret om et par uheldige oplevel-
ser med løsgående hunde. Det er både i folderen og på pæle på sporet præciseret, at 
hunde skal være i snor, men det er der tilsyneladende ikke alle, der forstår. 
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Landsbyrådet 
   Herefter gik turen op gennem slugten til Herskind og videre gennem villakvarte-
ret tilbage til Hertha, hvor Karin Nielsen og Gerda Laursen stor klar med kaffe og 
kage i Herthas café. Enkelte tog hjem og fik kaffen der, men ca.30 var med i café-
en, hvor bl.a. turen og å-projektet blev drøftet. Se også billede på bagsiden. 

          Hans Gravsholt 
 

Lokalhistorie 
 Lokalhistoriegruppen mødes igen onsdag d.13.febr.kl.19 på Herskindsko-
len for at udveksle gode gamle historier og studere billeder m.m. fra Skiv-
holme og Sjelle sogne. Kom og deltag i mødet – især hvis du har billeder 
eller andet at bidrage med. Der bydes også på kaffe og småkager.  
 Gruppen er en slags filial til Galten Egnsarkiv. Egnsarkivets betjeningstider 
er mandage kl.19-20 og torsdage kl.16-18. Alle kan dog i Galten Biblioteks 
åbningstid komme i Egnsarkivets forrum ved at låne en nøgle af personalet. 

 Hans Gravsholt   

Lektie-Cafe. 
   Vi må desværre konstatere, at der stadig mangler hjælpere i lektiecaféen.  
Det er dejligt, hvis nogle vil hjælpe i vores lektie-cafe. Det drejer sig især 
om at hjælpe eleverne med dansk hver tirsdag kl.1330-15, og det kræver  
ikke særlige kundskaber, men kun lyst til at have kontakt med eleverne.  
Nærmere oplysninger kan fås af undertegnede. 

 På Herskindskolens vegne: Jette Liborius og Hans Gravsholt 

 

Edb for ældre 
   På Herskindskolen har der nu i 2 år været et tilbud til ældre om brug af 
edb. Undervisningen er i edb-lokalet på onsdage kl.1530-1730.  Alle er 
velkommen. Det drejer sig om et par timer én gang om ugen, og der holdes 
frikvarter, hvor der serveres kaffe med småkager. Vi har været ca.15 
personer, og næsten hver gang har der været en halv snes fremmødte. 
   Efter nytår startes der igen d.9.jan.kl.1530. 

Hans Gravsholt 
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Landsbyrådet 

VUC Skanderborg-Odder tilbyder kurser på Herskindskolen 
Billedkunst  Engelsk   IT 

 

Se omtalen i juni nr. af Herskindsigt. Tilmeldingsfristen er udsat til 15.jan. 
 

   Har et af tilbuddene på Herskindskolen din interesse, så tilmeld dig. 
Kurserne kræver ingen specielle forudsætninger – kun lysten til at lære. 
Undervisningen tager udgangspunkt i dine kvalifikationer og behov og 
tilrettelægges i samspil med dig og de øvrige deltagere på holdet.  
Kurserne er på i alt 45 lektioner og forventes startet i foråret 2008. Der er  
3 lektioner om ugen. Tidspunkter for undervisningen tilrettelægges efter 
aftale. Kurserne koster 300 kr. – Engelsk-kurset dog kun 100 kr. 
Tilmelding inden d.15.1.2008 med mail til Hans: Hagra@mail.dk og/eller  
til Lars: lra@eductor.dk  tlf. 70 260 560       Mobil 2098 3381 
 

Vil du have mere information om kurserne, er du meget velkommen til at kontakte 
Lars Rask Petersen, Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC mobil 20 98 33 81. 
Der er aftalt møde med henblik på at drøfte muligheder for evt. samarbejde om-
kring udbud af kurser.   Hans Gravsholt 

Herskind Bibliotek Tlf. 8754 6829 
Jeg håber, at alle, som henter deres børn i børnehaven eller SFO vil kigge 
forbi onsdage. Vi har billedbøger, oplæsningsbøger, selvlæsningsbøger, 
børne-cd´er m.m. Der er også krimier, kærlighedshistorier, strikkebøger, 
kogebøger m.m. til voksne. 
  Biblioteket er åbent for selvbetjening kl.9-15. Benyt indgangen over for 
skolens hovedindgang. Jeg er der fredage kl.10-12 og som nævnt 
onsdage kl.15-19. Værn om dit bibliotek – brug det! 

Husk de nye åbningstider onsdage kl. 15-19. 
  Det er stadig muligt at udstille håndarbejde, hobby, kunst m.m. i glas-
montrerne i biblioteket.                   Jessica 

NB:   Klip et valentinskort onsdag den 6. februar mellem kl.15 og 19.  
(Valentinsdag er d.14.febr. – midt i vinterferien) Sæt kryds i kalenderen. 
 

Patch-Work 
Det ku´bli´ så godt.. Hvis du ville komme og sy Patchwork sammen med os. 
P.t. er vi 6, der mødes hver anden onsdag i håndarbejdslokalet på Herskind-
skolen fra kl.19 til 2130. Vi mødes i uger med ulige nr. 1.gang d.16.jan. 

Hvis du vil høre mere, så kontakt: Lisbeth Jensen, tlf. 8695 4508 
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.  

      Herskindskolen 
 

 
 

Klubstrukturen i Skanderborg kommune  
    Så har politikerne besluttet sig for at ændre klubstrukturen i 
Skanderborg Kommune pr. 1. januar. Man ønsker at harmonisere 
klubberne, således at der maks. kan ske udsving på 5 % i 2008 
for den enkelte institution. I første omgang betyder det, at takster-
ne vil blive ændret. De nye takster kan ses på Kommunens hjem-
meside fra 19. dec. Taksterne vil træde i kraft fra 1. feb. 2008. 
Selv om der tales om en flytning af klub til SFO regi, vil børnene 
ikke opleve nogen ændring i starten. Den nye struktur skal først 
diskuteres og derefter må vi se, hvilke muligheder den nye situ-
ation medfører. 
Vi har på Herskindskolen haft et tæt samarbejde mellem klubben 
og skolen, så jeg forudser et godt og positivt samarbejde omkring 
den nye struktur. 

Der vil blive sendt materialer ud til børn og forældre, når vi ved 
mere præcist, hvad den nye struktur indebærer. Indtil da vil man 
sandsynligvis ikke opleve nogen særlig forskel fra i dag. 

Med venlig hilsen Kim Sørensen, Herskindskolen 
    

                

 

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

www.herskindskolen.dk 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
   Den søde juletid er over os og endnu et år er gået. Året 2007 har været et 
turbulent år for børnehaven. Der har været meget stor personaleudskiftning, 
hvilket har givet en urolig og turbulent hverdag for både personale, børn og 
voksne tilknyttet børnehaven. Resultatet er blevet en sygemeldt leder og en 
midlertidig leder konstitueret fra kommunen. Det er herefter blevet priorite-
ret højt, at der har været tilstrækkeligt med personale og ro på grupperne. 
Dette har givet personalet overskud til at ”få vendt skuden”, så det igen er 
glade børn og voksne, man møder hver dag. RIGTIG GODT GÅET ☺ 
Juletiden er også hyggens og hemmelighedernes tid, hvilket børnehaven be-
nytter sig af. Der bliver hygget, pyntet og forberedt hver dag. Desuden har 
hele børnehaven været på juletur for at finde gran og andre naturting til 
juledekorationer m.v. En rigtig dejlig tur, som alle nød. Alle i børnehaven 
har herudover MEGET travlt med at lave hemmeligheder og pakke dem ind. 
Vi voksne kan næsten ikke vente med at åbne gaverne juleaften – dem 
glæder vi os MEGET til. 
   Inden julen nærmede sig, var der et par arrangementer, som skulle løbe af 
stablen. Den 14.nov. blev der afholdt årsmøde i børnehaven. Her berettede 
bestyrelse og konstitueret leder om året, der er gået, og børnehavens situa-
tion lige nu. Desuden skulle der vælges en del nye bestyrelsesmedlemmer, 
og takket været en meget entusiastisk forældreskare blev det til et rigtig 
spændende kampvalg. 
   Endnu en traditionel begivenhed er lanternefesten, der blev afholdt den 29. 
november i år. Forældre og børn trodsede det våde og kolde vejr og mødte 
op til en hyggelig eftermiddag. 

Nordlyset ønsker alle en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår. På gensyn i 2008. 

På bestyrelsens vegne Hanne-Mette Kring 
Forældrebestyrelsen: 
Camilla B. Rasmussen: Formand 
Ove Nielsen: Næstformand 
Ann Bach Christensen  
Charlotte J. Mikkelsen: Suppleant 
Hanne-Mette Hampe Kring: Suppleant 
Kathrine Wilhardt: Pædagog og medarbejderrepræsentant 
Bente Lindahl: Institutionsleder 
Mette Bjerregaard: Souschef 
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Nyt fra Sirius  
dvs. Mini-,  Junior- og 
Ungdomsklubben 

 
     December måned er over os, og klubben oser af jul. På værkstedet 
bliver der produceret julegaver og hemmeligheder i massevis. 
Hele klubben oser af jul. 
 
   Klubbens hjemme side er efter kommune-sammenlægningen taget ud 
af drift, men inden længe skulle der gerne være en ny side oppe at stå.  
 
   I slutningen af november havde Trine sidste arbejdsdag i klubben. 
Trine har valgt at prøve nye og spændende udfordringer, vi ønsker alle 
Trine ”go vind” fremover.  
   Det betyder, at fra 1.december er det Mariann Bak, der er klubben 
leder. Som alle nok ved, har klubstrukturen i Skanderborg kommune 
været under harmoniserings-kniven. Det betyder, at klubben fremover 
bliver en SFO 2. 
 

Klubstrukturen i Skanderborg kommune 
   Politikerne har besluttet sig for at ændre klubstrukturen i Skanderborg 
Kommune pr. 1. januar. Man ønsker at harmonisere klubberne, således 
at der maks. kan ske udsving på 5 % i 2008. 
   I første omgang betyder det, at taksterne vil blive ændret. De nye 
takster kan ses på kommunens hjemmeside fra 19. dec. Taksterne vil 
træde i kraft fra 1. feb. 2008. 
   Selv om der tales om en flytning af klub til SFO regi, vil børnene ikke 
opleve nogen ændring i starten. Den nye struktur skal først diskuteres, 
og derefter må vi se, hvilke muligheder den nye situation medfører. 
   Der vil blive sendt materialer ud til børn og forældre, når vi ved mere 
præcist, hvad den nye struktur indebærer. Indtil da vil man sandsynligvis 
ikke opleve nogen særlig forskel fra i dag. 

Merete Taastrup 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 

Af Ida Jensen, bestyrelsesformand 
 

Nu er det jul igen – også i Brugsen.  
Brugsen har åbent hver dag i hele julen og nytåret. 
 
Åbningstider: 
• Den 24. december:                           7.30 - 16.00 
• Den 31. december:                           7.30 - 16.00 
• Den 1. januar 2008:                        10.00 - 16.00 
 
Alle andre dage er der åbent som normalt fra kl. 7.30 – 19.00 
 
Julehygge i Brugsen  
Julesokker               
Igen i år har vi lånt børnenes julesokker til at pynte op i butikken, mod at vi 
til gengæld får julemanden til at fylde julegodter i dem. Hvis du ikke allere-
de har afleveret din julesok, kan du nå det endnu. (HUSK at sætte et navne-
skilt på). Fra den 20. december må du hente den igen. 
Lørdag den 15. december: Julemanden kommer 
Falcks brandvæsen kommer susende med Julemanden i brandbilen rundt til 
brugserne i kommunen. Julemanden vil dele godteposer ud til alle børnene, 
som også får mulighed for at komme ind og se en rigtig  brandbil. 
Julemanden kommer til Herskind ca. kl. 12.  
Bestyrelsen serverer gløgg og æbleskiver på P-pladsen fra kl. 11 – 1230  
Søndag den 23. december: Rafling 
Denne dag står raflebægeret klar ved kassen. Ved køb på mindst 100 kr. får 
du en chance for at kaste terningerne - slår du to seksere får du hele dit 
indkøb gratis. 
Mandag den 31. december: Godt Nytår 
Bestyrelsen ønsker alle kunderne godt nytår og serverer champagne i 
butikken mellem kl. 12 og 13. 
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Herskind Brugsforening 
FDBs medlemsfordele i 2008 
Fra 2008 sker der ændringer i FDB’s medlemsfordele. I stedet for opsparing 
af bonus ved køb af Coops egne mærker, vil medlemmerne fremover få kon-
tante fordele. Der vil således i løbet af året komme en række rigtig gode 
medlemstilbud på udvalgte varer. Herunder også på økologiske varer og 
sunde produkter samt miljøvenlige varer.  
Bladet Samvirke bliver gratis for FDB-medlemmer. Det er kun portoen, der 
skal betales.  
Endelig bliver der hver måned udtrukket en millionær. Deltagelse i lodtræk-
ningen kræver kun scanning af medlemskortet. Man kan få et lod pr. dag og 
behøver ikke at købe noget, men kan nøjes med at få scannet medlemskortet 
ved kassen.  
 
Ingen dividende i 2008 
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke gives dividende i 2008.  
Vi har truffet denne vanskelige beslutning, fordi der efter vores opfattelse 
ikke er et tilstrækkeligt stort overskud at dele ud af. I 2006 kunne overskud-
det ikke helt dække dividendeudbetalingen, og i 2007 forventer vi ligeledes, 
at overskuddet stort set kun dækker dividenden. Derfor mener vi, at det er 
uansvarligt at fortsætte uændret med dividenden. 
Hertil kommer, at vi kan se, at butikkens andel af salg til medlemmerne 
fortsat er faldende. Det tyder på, at dividenden ikke er afgørende for, om 
man handler lokalt.  
Vi har derfor besluttet, at afskaffe dividenden i 2008 og erstatte den med 
gode knaldtilbud, hvor man kan hente rabatten straks. Det er hensigten, at 
der altid skal være ekstra gode tilbud i butikken. Desuden vil vi fortsat til-
byde Brugsens medlemmer 10% rabatindkøb flere gange om året.  
Det er stadig fordelagtigt at være medlem af Brugsen. Dels for de lokale 
rabatter, dels for FDB’s medlemsfordele, men ikke mindst fordi du som 
medlem af Herskind Brugsforening er medejer af butikken og har 
medindflydelse på butikkens drift.  
Generalforsamlingen afholdes d.10.marts 2008. Reservér allerede nu datoen 
og se nærmere information i Herskindsigt og ved opslag i butikken senere. 
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Herskind Brugsforening 
Lidt om butikkens drift i 2007  
Vi har til og med oktober 2007 haft en stigning i omsætningen i butikken på 
4% i forhold til 2006 svarende til et mersalg på 380.000 kr. Salget af benzin 
og diesel er i samme periode steget med 11% eller 750.000 kr. i forhold til 
sidste år. Salgstallene for november ser også fornuftige ud. 
Da avancen samtidig er bedre end i 2006, tjenes der penge ind til Brugsen. 
Men der bruges også penge, og i 2007 har omkostningerne været lidt højere 
end i tilsvarende butikker. Det skal der gøres noget ved i 2008. Derfor har vi 
ved budgetlægningen for 2008 set kritisk på Brugsens omkostninger. Vi 
forventer at kunne reducere omkostningerne og dermed sikre et fornuftigt 
overskud i 2008.  
Afskaffelsen af dividenden i 2008 er et skridt på vejen til at sikre en fortsat 
god drift i Dagli’ Brugsen Herskind, så vi også fremover kan foretage de 
nødvendige investeringer i fastholdelse og udvikling af en tidssvarende 
lokalbutik i området. 
Bestyrelse og uddeler har gennemgået butikken med henblik på en vurde-
ring af behovet for investeringer, og vi har lavet en grovplan over investe-
ringsbehovet i de kommende år. I 2008 skal der foretages efterisolering på 
loftet af den gamle del af bygningen, for at sikre et bedre indeklima i butik-
ken og spare lidt på varmeudgifterne. Desuden er butikkens IT-udstyr ved at 
være udtjent og står for udskiftn. Det samme gælder kagekøleren i bake-off. 
For at sikre mod skidt og snavs i revner og sprækker i betongulvet på lageret 
har vi netop fået malet gulvet. 
I november har butikken haft uanmeldt besøg fra Fødevarekontrollen, der 
meget kritisk gennemgik butikkens hygiejne og rengøring samt egenkon-
trollen. Butikken fik topkarakter på alle poster og en storsmilende Smiley. 

Glædelig jul og godt nytår 
Bestyrelsens medlemmer er:   Telefon 

• Ida Jensen,     Vibevænget 67,  Herskind (formand)  8695 4057 
• Lone Nielsen, Ladingvej 25A,  Skivholme (næstform.)  8695 4476 
• Pia Brandt,    Vibevænget 57,  Herskind (sekretær)  8695 4646 
• Jørn Jensen,   Voldbyvej 65,  Sjelle  8695 4438 
• Ruth Bluhm,  Vibevænget 4,  Herskind  8695 4407 
• Lis Weiling,  Vibevænget 29,  Herskind  8695 4177 
• Christian Bager, Fuglevænget 24, Herskind  8695 4620 
• Suppl.: Henrik Andersen, Præstbrovej 4, Herskind  8695 4198 
Bestyrelsens medlemmer kan altid kontaktes direkte eller via mail. Mail-
adresserne fremgår af Brugsens hjemmeside under Information/ bestyrelsen.   
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Ordinær generalforsamling  

 
  

    Herskind   i Herskind forsamlingshus  
      Grundejer   
    &   tirsdag d. 30.okt. kl.1930  
    Borgerforening    

 

1. Valg af dirigent. Anna Margrethe Kristensen blev valgt. 
2. Aflæggelse af beretning til godkendelse.  
Formandens beretning ved generalforsamlingen 30. oktober 2007:  
   Det forgangne år i HG&B har bestyrelsen ikke brugt på møder - kan man vist 
roligt sige, men til trods herfor har vi alligevel nået en del resultater. 
   Vi lagde stærkt ud med at stemme dørklokker for at gentegne medlemskaber, og 
det blev en succes. Vi fik en del flere medlemmer af foreningen, ligesom det blev 
positivt modtaget, at vi ved samme lejlighed benyttede os af at lave en lille forbru-
gerundersøgelse vedrørende tilfredsheden med etableringen af fibernet. Så vi 
besluttede os på det efterfølgende møde for at gøre det samme til næste år. 
   Som en konsekvens af vores indsats for fibernet har vi fået ny gadebelysning, og 
det er mit indtryk, at det, efter de lidt skærmydsler vedrørende placering, er faldet i 
de flestes smag, at vi nu har fået fjernet de grimme gittermaster og luftledningerne. 
Om fuglene så også er tilfredse med, at siddepladserne er fjernet, har jeg ikke hørt 
noget om! 
   I marts havde vi det første virksomhedsbesøg hos Decoplant. En stor succes, som 
blev rost af alle deltagere. I april havde vi forårslegepladsdag, og traditionelt var 
fremmødet stort set kun bestyrelsen, men det lykkedes at få et rimeligt hæderligt 
resultat, som vi har kunnet glæde os over det meste af sommeren.  
   Næste arrangement var virksomhedsbesøg hos Specialite på Lyngballevej den 20. 
juni. Birthe havde arrangeret en fin aften med mange forskellige smagsprøver og 
mulighed for at gøre en god handel. 
   Årets store begivenhed blev Sankt Hans Festen. Lige inden festen havde Torben 
Svendsen skænket og opstillet en flot flagstang, som blev taget i brug og gjorde 
dagen ekstra festlig. Han lånte os også et telt, som sammen med et tilsvarende, vi 
selv havde anskaffet, udgjorde rammen om en hyggelig fest. 
   I år havde vi bestemt at sætte alle sejl til og servere gratis helstegt pattegris til 
medlemmerne. René sørgede for - sammen med Ole og Gunnar - at holde svinet i 
gang hele dagen, og det blev en bragende succes. Også økonomisk, da vi kunne 
bespise alle der kom - uden at det kostede foreningen andet end arbejdet. Det 
indkøbte telt på 5X8 m kan lejes for 250 kr. 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
  I stedet for haveaffald afbrændte vi et stor stak paller. Det gav et flot og stort bål, 
som vi nok ikke skal lave slet så stort til næste år, men det var imponerende! 
 Som repræsentant i Fællesrådet og valgt formand for Landsbyrådet er en stor del at 
foråret og sommeren gået med at realisere den tværkommunale pilgrimsvandring, 
som blev afviklet i forbindelse med Herskind Boldklubs sommerfest. Det trak man-
ge tænder ud, men blev en ubetinget succes, som for alvor fik sat Herskind og 
Skivholme på landkortet i den nye kommune. 
   Den 6.sept. var der ”store velkomstdag” i Herskind. Vi var kommet lidt bagud 
med at byde velkommen til nytilflyttere, men det blev der rådet bod på ved den 
lejlighed. 24 buketter!  
   I alt har vi i år været rundt ved 29 nye familier, og det har været en positiv 
oplevelse både at byde velkommen og at opleve den positive respons på det. 
   Den 20.sept. var der igen virksomhedsbesøg. Denne gang hos Kran Elektro, som 
virkelig havde gjort sig umage for, at vi skulle få et godt indblik i firmaets virke. 
De modige fik også lejlighed til en tur op i den store kran. 
   Med hjælp fra Hans Gravsholt og Finn Boisen m.fl. fik vi stablet en meget flot 
ansøgning om at blive ”Årets landsby 2007” på benene. Ansøgningen fik en fin 
anbefaling fra borgmesteren, og vi så frem til at vinde. Men da vi ikke har trolde  
og pølser at byde på, faldt valget i stedet på Gjøl! Surt – men man kan jo ikke  
vinde hver gang! 
   Årets sidste arrangement var legepladsdagen d.27. okt. Som sædvanligt stort set 
kun bestyrelsen, men glædeligt at der trods alt også dukkede andre op - heriblandt 
et par nye medlemmer. Vi fik ryddet op, og nu ser pladsen rimelig ud, så den kan 
stå vinteren igennem. 
   Til slut vil jeg sige tak til medlemmer af bestyrelsen, suppleanterne og udvalgs-
medlemmerne, som også har været aktive i årets løb. Når jeg ser tilbage, synes jeg, 
at vi trods alt har nået en hel del sammen, og jeg synes, at vi med god ret kan sige, 
at vi har gjort, hvad vi kunne - hver især. Så tak for det. 
Kommentarer til beretningen: 
   Fortovene i byen er stadig mærket af arbejdet med at nedlægge fibernet. Mange 
steder ligger fliserne ujævnt, og andre steder er der deciderede huller. Mogens har 
været byen rundt sammen med elværket, og de har også rettet op på noget af det. 
Elværket hæfter for sænkninger i to år, og den enkelte borger er også velkommen 
til at rette henvendelse til dem.  
   Det manglende fremmøde fra folk tolkes som udtryk for tilfredshed, men affødte 
den kommentar, at foreningen i højere grad skal opfordre folk til at bidrage til det 
frivillige arbejde i byen. 
   Endvidere var det på tale at redigere lidt i ansøgningen om årets landsby, så den 
kan anvendes til at udlevere til nytilflyttere, for dermed at give dem et indblik i 
vores område. 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
   Der blev også orienteret om ”Kurveknækkerne”. Det er en rapport, som er udar-
bejdet af MP-Analyse i januar 2007. I den er bl.a. Herskind omtalt som en landsby, 
der har formået at vende en nedadgående udvikling i befolkningsantallet til en 
fremgang. Rapporten og Herskind er omtalt i Samvirke nov.2007.  
3.  Regnskabsaflæggelse til godkendelse. 
Udgifter i 2006/07: 12.727,16 kr. Overskud 13.029,37. Beholdning 25.850,03 kr. 
Regnskabet blev godkendt. Det blev drøftet, om det var en ide at droppe skralde-
spanden, der er på pladsen i sommerhalvåret, og dermed spare de 1.466,46 kr./år  
til renovation. 
4.  Valg af bestyrelse. På valg er Anita Haurum og Steen Teglbjerg. 
Derudover havde Martin Hvass valgt at trække sig i utide.  
Til bestyrelsen blev Steen Teglbjerg valgt for 2 år, Jette Hedensted for 2 år og 
Anita Haurum overtog Martins post og er valgt for 1 år. 
5. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
Svend Andreasen og Brian Brandt blev genvalgt til suppleanter. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Hans Gravsholt fortsætter som revisor og Bent Nielsen som revisorsuppleant. 
7. Indkomne forslag. – Ingen indkomne forslag 
Det debatteredes, om man skulle sammenlægge byens grundejerforeninger og 
dermed lægge borgerforeningsdelen ud i Landsbyrådet, herunder forvaltningen af 
velkomstgaver til nytilflyttere, så det kan gælde hele området. Det drøftedes også, 
om man årligt skulle lave en velkomstaften for årets nytilflyttere i forsamlingshuset 
under titlen ”integrations medister”. 
8. Fastsættelse af kontingent.  
Budget 2007/08 blev udleveret. Budgettet foreslog en uændret kontingentsats, 
hvilket blev vedtaget til 250 kr. pr år pr husstand og 175 kr. for folkepensionister. 
9. Eventuelt. 
Snerydningsproblematikken blev vendt. Der var enighed om, at det vigtigste er, at 
stamvejene bliver ryddet af kommunen. Skal snerydningen genindføres, vil det 
kræve højere kontingenter igen.  
Med hensyn til opkrævningen finder bestyrelsen det gavnligt at gå rundt til folk, da 
det er en god anledning til at finde ud af, hvad der rør sig. 

    Referent Hanne Arberg 
Bestyrelsen i HGOB pr. november 2007   
Formand og 
kommunen 

Mogens Grejsen 
Fuglevænget 21 

8695 4345 grejsen@gefiber.dk  

Næstformand Steen Teglbjærg, 
Fuglevænget 9 

8754 6000 rikkeogsteen@gefiber.dk  

Kasserer Jette Hedensted 
Fuglevænget 46 

8695 4084  

Sekretær Hanne Arberg 
Vibevænget 9 

8694 2856 hanne@fiberhuset.dk  

Bestyrelses-
medlem 

Anita Haurum  
Fuglevænget 58. 

8695 4171 
2286 9086 

kjeldoganita@gefiberpost.dk  
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Suppleanter og udvalg  pr.november 2006  
1.suppleant 
 

Svend Andreasen 
Vibevænget 10, 

8695 4368 sl@gefiberpost.dk 

2.suppleant Brian Brandt, 
Vibevænget 57 

8695 4646 bhb@gefiber.dk 

Scrapbog Hans Gravsholt 
Fuglevænget 8 

86954155 hagra@mail.dk 
 

 Plæneklipning 
 og Sct.Hans  

René Lauritsen 
Fuglevænget 29 

86954339 Mail@herskindmotorcenter.dk 

Mogens Grejsen  
  

Velkommen – til integrationsmedister!!! 
 
  Følgende 6 foreninger: Brugsen, HG&B, HB, Spejderne, Folkekøkkenet og 
Forsamlingshuset besluttede med virkning fra 2006, at alle nytilflyttede skal 
bydes velkommen til Herskind med en buket blomster, 1 fl. vin og en æske 
chokolade samt tilbud om gratis medlemskab af foreningerne det første år 
efter indflytningen. 
  Under debatten på HG&B’s seneste generalforsamling blev det foreslået at 
holde en fest for alle årets nytilflyttede og deres naboer, så de fik lejlighed 
til at hilse nærmere på hinanden. 
Vi har arbejdet videre med ideen og fundet frem til en form for integrations-
fest som er planlagt til afvikling i forsamlingshuset med følgende menu: 

• Integrationsmedister - med varme kartofler  
• Kaffe og” nabokager ” (- ikke naboklager!!) 
• Præsentation af hvem der er flyttet til byen i årets løb 
• Foreningerne fortæller om deres formål og aktiviteter 
• Fælles hyggeligt samvær 

 

Den første integrationsfest bliver   
 

Fredag den 25. januar 2008 kl. 18.00 
 

Nytilflyttede og deres naboer vil få en invitation - og vi håber, at den vil 
blive modtaget i samme positive ånd, som den er ment. 
 

Maden er gratis, men drikkevarer skal man selv medbringe. 
 

Brugsen, HG&B, Herskind Boldklub, Spejderne, Folkekøkkenet og 
Forsamlingshuset 
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Kend din by - 

 

    Herskind     
      Grundejer   Besøg på lokale virksomheder 
    &  
    Borgerforening    
   

   Den 20. september var vi på besøg hos Kran Elektro, hvor Jesper og hans 
stab viste rundt på virksomheden, og hvor særligt interesserede fik lejlighed 
til at bestige den store kran med mulighed for at få det store overblik. 
   Firmaet blev etableret for 40 år siden af Jespers forældre - som også var til 
stede - var med til at gøre det hele til en hyggelig og interessant aften for 
alle deltagere. Tak for det flotte arrangement.  
   Tillykke med jubilæet og held og lykke herfra med de næste mange år. 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 
  Næste arrangement er planlagt til torsdag den 17. april, hvor Bettinna 
Kaalund vil vise sine forårskollektioner frem i butikken ”De 3 prinsesser”  
på Langelinie 61. 
 
Det glæder vi os meget til – Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.! 

 
Deltagelse er gratis for medlemmer af Herskind Grundejer og Borger-
forening.  
 
Der bliver rift om pladserne – så tilmeld dig straks til: 
Hans Gravsholt på tlf. 8695 4155 eller mail. hagra@mail.dk 
 
 

 
To ”kraner” i Herskind 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 

Siden sidst….i HG&B 
 
   Vi afholdt efterårs-legepladsdag den 27.oktober og fik ryddet op på plad-
sen, så vi er klar til vinterens komme. Det var glædeligt, at 2 nye medlem-
mer kom og deltog aktivt – herligt, og så har de endda ikke selv børn, men 
var alligevel klar til selv at gøre en indsats. Det er et godt eksempel på, at 
man godt selv kan gøre en indsats for hurtigt at falde godt til i byen. Tak for 
hjælpen til alle fremmødte. Vi havde en hyggelig dag, som sluttede med 
franske hot dogs fra Brugsen. 
   Vi har været rundt på primært stamvejene for at se på standarden efter re-
etableringen efter fibernet. Det er flere steder, som trænger til efter repara-
tion, og vi agter at følge de sager til dørs, som ikke kan løses af den enkelte 
grundejer i dialog med Galten Elværk, som er ansvarlig for, at eventuelle 
skader efter opgravningen udbedres tilfredsstillende. 
   Bestyrelsen vil efter nytår komme rundt med indbetalingskort for det nye 
år. Vi vil ved den lejlighed forhøre os, om der er forhold, som I mener, vi 
bør tage fat på, for at Herskind fortsat kan være en god by at bo og leve i. 
   Vores primære opgave er fortsat at drive vores fælles legeplads, og det har 
igen i år været en fornøjelse at se, at den bliver flittigt brugt. Heldigvis er vi 
igen ved at have lidt penge i kassen, og dem agter vi at anvende til at gøre 
vores fælles-areal lidt mere spændende at besøge. Ideer til fornyelser er 
velkomne. 
   Men uden penge kommer man jo ikke langt i dagens Danmark, så derfor 
håber vi på at blive godt modtaget igen i år, når vi beder om det beskedne 
kontingent på 250 kr. Det er bare billigt i forhold til, hvad man betaler til 
grundejerforeninger andre steder. Det skal heller ikke koste mere, end hvad 
der er rimeligt for at kunne holde en passende legepladsstandard - herunder 
vedligeholdelse af læskuret for skolebussen. 
   Det er glædeligt, at de fleste bakker op om foreningen og kan se, at kontin-
gentet er en lille investering i forhold til at have en centralt beliggende sam-
lingsplads og et åndehul, som kan bruges af alle byens borgere små som 
store.  
   Til slut vil jeg på foreningens vegne ønske alle en god jul og et godt nytår 
med tak for opbakningen i året, der gik. 

Mogens Grejsen  
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Skivholme Forsamlingshus 
Borumvej 2 

Udlejning:Tlf.60 719 219. Ole Petersen, Borumvej 6, Skivholme.Tlf.8695 4280 
Nu med bordtennisbord – ved leje af huset. Husk selv at medbringe bats og bolde 

 

JULETRÆSFEST 
Lørdag d. 29. december 2007 kl. 1830 

Arrangører: 
Hanne og Bent Rasmussen, Borumvej 10, Tlf. 8695 4214 
Heidi og Stig Andersen Nielsen, Eshøjvej 40,  8694 8074 
Eva og Flemming Petersen, Vibevænget 33,    3512 6978 

Tilmelding senest og helst inden 27.12. 
 

Høstfesten 6. oktober var med 4 mands orkester og levende 
landsbyfortællinger, dans og snak. En velbesøgt og munter aften. 
Mortens–Andespil d.4.nov. Mange vandrede hjem med and, vin, kaffe m.v.  
Travetur 1.søndag i advent 13 voksne og 7 børn, travetur gennem Skivhol-
me skov i regn og masser af mudder. Efterfølgende varme boller, æbleskiver 
og drikke i Forsamlingshuset. Juletræet uden for Huset er nu tændt. 
 

Fastelavn 2008. Konge og kronprins meddeler ændring af traditionen: 
Lørdag den 2. februar samler "soldaterne" penge ind og inviterer til fest i 
Forsamlingshuset søndag d. 3. februar.  
 

Cykelsti-udvalget arbejder på højtryk med at udforme spørgeskema. Alle i 
Skivholme vil inden nytår få besøg for at besvare spørgsmål. Svarene skal 
være i Skanderborg Kommune først i 2008. 
 

Generalforsamling 2008. Lørdag den 23. februar kl. 1930. 
Forslag til vedtagelse skal stiles skriftligt til formanden inden 14 dage før 
generalforsamlingen. Kl.18 er der fællesspisning for medlemmer og deres 
familie. Bestyrelsen laver varm mad til alle, og det er nødvendigt med til-
melding, så vi ved, hvor mange der kommer. Drikkevarer kan købes. 
 

Rygepolitik: Skanderborg Kommune har beskrevet rygepolitik for de fore-
ninger, den yder tilskud til. Reglerne er nu hængt op i Forsamlingshuset. 
Bestyrelsen:                         Ole Petersen, Borumvej 6 tlf. 8695 4280 
Asbjørn Winther, Borumvej 15    tlf. 8695 0951  Nina Andersen, Terpvej 2 tlf. 8695 4366  
Søren Bang Jensen, Ladingvej 27 tlf.8695 4828  Eskild Kirkegaard, Terpvej 10 tlf. 8695 4167       
Henning Nielsen, Skyttehusvej 2B tlf.8695 4491 Søren Egeris, Borumvej  9  tlf. 8612 4642  
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Herskind Dilettanterne. 
Herskind Dilettantforening vil gerne sige: 
  

   TAK for et stort, dejligt og medlevende publikum til vores 2 
forestillinger her i efteråret. Vandvid i Waders.... blev til Vandvid 
i Herskind. 
3 

   Vi fornemmede, at I hyggede jer, blev underholdt og gik hjem 
en oplevelse rigere. Vi på "holdet" havde en travl, hård, sjov, 
spændende, sjov, sjov og sjov weekend.  
  

 Vi har lige været sammen for at se vores video fra forestillingen 
fredag aften.  Det var også for os en herlig oplevelse at se styk-
ket i sin helhed. Et fantastisk arbejde er der blevet lagt i opta-
gelse, redigering osv. Tak for det.  
  

  I det hele taget. tak for al den hjælp, vi har modtaget før, 
under og efter forestillingerne. Det er uvurderligt for os som 
forening. 
  

Ellers er der kun tilbage at ønske jer alle en 
rigtig dejlig jul, samt et lykkebringende nytår.  
  

Vi vender tilbage med mere nyt i 2008. 
  

På foreningens vegne: Trine H. Frengler 
Bestyrelsens medlemmer er:  
Anne Kaae.   Tlf. 8695 4947  Susanne Lauritsen. Tlf. 8695 4339 
Ruth Santori. Tlf. 8694 7217  Trine Frengler.       Tlf. 8695 4494 
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Herskind Forsamlingshus  
Udlejning: Kaj H. Kristensen, Vibevænget 8, Tlf. 2063 4390 – 8695 4180 
 

Siden sidst: 
   Dilettantfesten i oktober blev efter forlydende endnu engang en festlig 
oplevelse. Dilettanterne stod denne gang for hele arrangementet, idet for-
samlingshusets bestyrelse havde valgt at trække sig fra det samarbejde, der 
tidligere har været. Årsagen til, at bestyrelsen var passiv, skyldes bl.a., at  
der kun er 4 bestyrelsesmedlemmer i forsamlingshusets bestyrelse. Det 
bevirker, at vi er nødt til at koncentrere os om driften. 
Tak til dilletanterne for det store og flotte arrangement. 
Juletræsfest i forsamlingshuset: Søndag d.9. dec. kl. 14 – 16 
   Når du modtager dette nr. af Herskindsigt er juletræsfesten afviklet. 
Bestyrelsen vil herigennem rette en tak til Hanne Arberg, Pia Vårmark og 
Iben Samsing, som har stået for årets juletræsfest. GODT GÅET! Ligeledes 
tak til Eva Bach, der altid sørger for, at lucia-optoget bliver perfekt. 
  Også tak til Herskindskolen og pigerne i 7.kl., som bruger en søndag efter-
middag til lucia-optoget til glæde for os alle. Sidst og ikke mindst tak til 
Henrik Rasmussen, som leverer den allerskønneste julemusik.   

Kommende arrangementer: 
Integrationsmedister: Fredag d. 25. januar kl. 18. 
I samarbejde med de øvrige foreninger i Herskind inviteres tilflyttere, som 
er flyttet til Herskind i 2007, til en hyggelig aften i forsamlingshuset. Der vil 
blive serveret medisterpølse og andet godt. Desuden kan tilflytterne hilse på 
repræsentanter fra alle foreninger samt måske også deres nabo. 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Generalforsamling: Torsdag d. 7. februar kl. 1930 
Dagsorden i.h.t. vedtægterne 
Kom og gør din indflydelse gældende. 
- Har du forslag til tiltag/udlejningsmuligheder? 
- HUSK dit medlemskab giver ejerskab og derfor medindflydelse til den 

fortsatte drift af forsamlingshuset. 
- Du har ingen økonomiske forpligtelser i forb. med ejerskab. 
Vi glæder os til at se netop dig til generalforsamlingen. 
Mandehørm: Datoen er ikke fastlagt, idet der mangler nogle friske 
hanner til at tage sig af dette arrangement. 
Har du lyst til at være med i udvalget? – Hvis ja, ring da til Anna Marg. 
8695 4180 eller Bent Nielsen 8695 4183 
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Herskind Forsamlingshus 

Quindeaften: Fredag den 7. marts kl. 19. 
Glæd Jer til endnu en festlig aften, hvor I vil møde kendte samt nye ud-
stillere. Har du forslag til udstillere, kontakt da en af os fra bestyrelsen. 
Men et er sikkert: Det bliver festligt – forrygende – Tænk at quinder i 
alle aldre kan mødes til en pragtfuld aften, fuld af oplevelser og natur-
ligvis dejlig mad. Den berømte buffet, A la bestyrelsen´s specialiteter. 
Kontingent: 
Tiden er inde til fornyelse af dit medlemskontingent. I starten af januar 
vil der blive sendt girokort ud til medlemmerne. 
Ønsker du medlemskab, kontakt da enten formanden Anna Marg. tlf. 
8695 4180 eller kasserer Bent Nielsen tlf. 8695 4183. 
Medlemskab fornyes hvert år i januar. 
Kontingent er 150,- kr. årligt pr. husstand. Folkepensionister 50,- kr. 
Udlejningspriser: Er uændret fra 2005. Dog vil bestyrelsen på det 
førstkommende møde i januar gennemgå priserne for at se, om de står i 
forhold til udgifterne. Her er det specielt oliepriserne, der har indflydelse 
på en evt. prisstigning på udlejningerne. 
Bestyrelsen ønsker alle bladets læsere en glædelig jul og et godt nytår. 

På bestyrelsens vegne Anna Marg. Kristensen  
 

Juletræ i forsamlingshuset d.9.dec.2007 
Se flere og i farver ved Herskind Forsamlingshus på www.herskindsigt.dk   
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Foreningen ”Eshøjspillet” og Herskind/Skivholme 
 

   Siden foreningen ”Eshøjspillet” blev dannet i 1991, har relationerne mellem for-
eningen og lokalsamfundene Herskind og Skivholme været særdeles mange. Lige 
siden 1991 har der altid været lokale borgere med i foreningens bestyrelse, og rig-
tig mange af disse lokalsamfunds borgere har været involveret i foreningens mange 
aktiviteter på Eshøjplateauet. Rigtig mange skoleelever fra Herskindskolen, men 
også fra Gyvelhøjskolen, har sammen med deres lærere besøgt ”Eshøjhuset” og 
højene på plateauet, ligesom mange voksengrupper fra området har været gæster i 
og omkring ”Eshøjhuset”. Det bør også nævnes, at den tidligere Galten Kommune 
økonomisk støttede eshøjspillene ”Boreas” i 1993 og ”Solvognen” i 1997, ligesom 
en hel del borgere sikkert ejer et eller flere tagrør-neg på ”Eshøjhusets” tag. Det er 
også muligt at få mere at vide om foreningen ved at klikke på hjemmesiden 
www.borumeshoj.dk. 
 

   Det er derfor med glæde, at vi kan fortælle, at Moesgård Museum har købt ca.10 
tdr. land på Eshøjplatauet. Dvs et areal, der omfatter ikke blot ”Eshøjhuset”, men 
også de 3 allerede udgravede bronzealderhøje, det fundne stenalder/bronzealderhus, 
Borum Eshøj og et par endnu ikke udgravede høje. Foreningen ser derfor frem til, 
at den engang i fremtiden skal være Moesgård Museum behjælpelig med at etablere 
det påtænkte oldtidslandskab på arealet, ligesom vi selv arbejder på at få etableret 
nogle arbejdende oldtidsværksteder både syd og nord for ”Eshøjhuset”. Begge akti-
viteter vil uden tvivl lægge op til, at lokale borgere fra de omgivende lokalsamfund 
vil blive opfordret til at medvirke. I øvrigt arbejdes der for tiden på at få etableret – 
et bare lidt over tagskæg-højde voldanlæg – om såvel ”Eshøjhuset” som toilethuset 
for at beskytte tagskæg og lermur mod vind og vejr. Det er også planen, at der skal 
etableres et voldanlæg langs P-pladsens vestside, så det bl.a. kan beskytte de oplys-
ningstavler, Moesgård Museum agter at stille op ved P-pladsen tæt på husene. 
 

  Det kan også oplyses, at kommunalreformen har bevirket en ændring i vore ved-
tægters formulering omkring punkt 2 ”Hjemsted”, hvor kommunenavnene Galten 
og Hammel er blevet udskiftet med kommunenavnene Skanderborg og Faurskov, 
ligesom Århus Amt er udskiftet med Region Midtjylland. 
 

  I øvrigt arbejder vi på at få en femte ”International Arbejdslejr”. Da vi sidst havde 
en sådan, havde vi et godt besøgssamarbejde med Herskindskolen, og vi så gerne 
samarbejdet udvidet næste gang til også at få etableret en god sti-forbindelse fra 
Borumvej til Eshøjplatauet tæt på Borum Eshøj. 
 

Generalforsamling i Eshøjspillet  
torsdag d.28.febr. kl.1930 på Sabrokorsvejskolen.  

Bestyrelsen 
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HERSKIND  BOLDKLUB 
Bestyrelse: Adresse Telefon 

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

30. årgang nr. 116   December 2007  
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Herskind Boldklub 
Bestyrelsen orienterer 

  
Så er vi igen nået til juleafslutningernes tid, og det kommer også i høj grad 
til at præge aktiviteterne i hal og klubhus. En hyggelig tid, hvor vi tænker 
meget på at gøre lidt mere ud af det sociale i vores sammenrend, end vi har 
overskud til i det daglige. Det støtter klubben i høj grad op om, og besty-
relsen stiller sig gerne til rådighed med hjælp og opbakning til de instruk-
tører, der har brug for det. Sig til! 
 
Vi har mange hold i år, for små og store, unge og ældre. Politikere og sund-
hedsapostle snakker meget om, at vi skal motionere og holde os i gang. 
Børnene skal væk fra computerne og aktiveres. Vi skal alle sammen gøre det 
til en naturlig del af vores hverdag at dyrke den form for motion, som vi kan 
lide, og som passer os bedst. 
 
Det er netop Herskind Boldklubs vision: ”at tilbyde nuværende og potenti-

elle medlemmer det, de forventer af klubben”. I værdigrundlaget står des-
uden, at ”idræt for børn skal have leg i centrum”.  Med andre ord: vi kæm-
per for at gøre det attraktivt for os alle at dyrke motion lokalt. 
 
”Kæmper” er desværre det rette ord, for det er lige, hvad vi gør i bestyrelsen 
for at få enderne til at nå sammen. Det er en stadig kamp at få frivillige 
hjælpere – og det er en kamp at få pladsen til at slå til i hal, klubhus, 
omklædningsrum og boldbaner. Vi har ikke engang et aflukket mødelokale, 
vi kan holde bestyrelsesmøder i. Så det foregår som regel i hallen lige uden 
for klublokalet.  
 
Et af punkterne i vores målsætning for 2007 er at arbejde for etablering af en 
hel hal. Det er vi godt i gang med nu. Vi lægger op til en dialog med politi-
kerne og til at lade dem bevise, at der er vægt bag det, de melder ud. Vi skal 
simpelthen i gang med at vælte den nordgavl i Herskindhallen og gøre den 
til en hel hal.   
 
Og økonomien er såre simpel: Hvad det koster at bygge resten af hallen er 
over år sparet på behandling af livsstilssygdomme og følger af, at vi ikke 
kan komme til at dyrke motion nok! 
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Herskind Boldklub 
 
Vi beskæftiger os selvfølgelig med meget andet i bestyrelsen – heriblandt et 
nødvendigt generationsskifte i klubbens ledelse. Der skal yngre kræfter til, 
blandt andet for at generere nye idéer og sikre, at Herskind Boldklub fort-
sætter med at udvikle sig med tiden. 
 
Som forfatter af denne orientering i efterhånden mange år er det derfor med 
lidt vemod – men dog af egen beslutning – jeg kan konstatere, at det er 
sidste gang, jeg skriver her.  
 
Vi holder generalforsamling lørdag den 2. februar 2008 kl. 10. 
 
God Jul – og Godt Nytår til alle! 

Inge Houg Jakobsen 

 
Vi tilbyder i denne sæson: 

 
HERSKINDHALLEN  SÆSON 2007/2008 

 
Håndbold: Mandag  17-18 Årgang 95-97 
Gymnastik: Tirsdag   16-17 Forældre/barn 
 Onsdag   16-17 Spring 
                 17-18 Øvede 
 Torsdag   17-18 Hip-Hop Dans 5-10 år 
                 19-20 Gymnastik – Voksne M/K  
 Tirsdag    19-2030 Aerobic M/K 
 Lørdag    10-12 Åben idræt for familier 
Badminton: Mandag   18-21 Senior, Old Boys, Veteran 
   fællestræning for alle 
 Tirsdag    17-18 Ungdom – begyndere 
 Tirsdag    18-19 Øvede 
Fodbold: Onsdag    20-22 Old Boys – indefodbold 
 Torsdag   20-22 Senior – indefodbold 
 
Ledige timer udlejes til badminton – lørdag eftermiddag forbeholdt 
turneringskampe.  
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Herskind Boldklub 
 
GYMNASTIK 
Der er gang i udfoldelserne – og her er noget for alle aldre: Fra de mindste i 
Forældre/barn gymnastik (ca. 3 år) til de noget ældre i Aerobic M/K + 
Gymnastik Voksne M/K (over 60 år) – og i den mellemste gruppe springes 
der på livet løs og hoppes og danses.  
 
Se ovenfor, hvilke hold der er i år. Det er muligt at tilmelde sig løbende – 
Der er endnu en halv sæson tilbage, og vi slutter af med en fælles ”fore-
stilling” og afslutning engang i foråret. 
 
PRÆMIEWHIST 
I klublokalet hver torsdag fra kl. 19. 
 

Juleafslutning torsdag den 20. december 2007 på sædvanlig vis. 
 

Vi starter igen efter Nytår torsdag den 3. januar 2008. 
 
KLUBLOKALET 
Vi døjer lidt med sedler i pengekassen – og det er jo faktisk ikke tilladt – jvf. 
diverse opslag.   
 
Hermed en henstilling til, at al gæld betales i god tid inden årsskiftet, så 
regnskabet kan afsluttes i god ro og orden. 

Bestyrelsen 

BADMINTON 
Der er plads til flere børn på begge hold – begyndere som øvede.  De børn, 
som har lyst til at prøve, må gerne møde op efter nytår tirsdag d.8.januar. 
Der er træner på begge hold. 
 

Voksenholdet mandag – senior, old og veteran – har vi nu delt op, så de 
ældste starter fra kl. 18, og de yngre (og singlespillere) kommer ca. 1930.  
Det giver plads til alle og alle undgår for meget ventetid mellem kampene.  
Vil du prøve at være med, så mød bare op. Det er mandage fra kl. 18. 
 

Ønskes baneleje, så forhør om ledige timer. 
Inge 
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OLD BOYS fodbold   
  Sæson 2007 blev en stor succes for både 7 og 11 mands holdet. Begge 
blev nr. 2 i deres turneringer og rykker en række op. Dette er blevet fejret 
på behørig vis med ost, pølse og vin. 
  Vintertræningen er i gang, men det kniber lidt med deltagelsen i forhold 
til de foregående år. Årsagen er nok, at banen ved Herkindskolen er me-
get dårlig, ja faktisk ubrugelig. Vi har fået lov til at bruge den gamle bane 
i Skovby tæt ved brugsen. Vi klæder om og bader i klubhuset ved Her-
skindskolen. Lidt ubekvemt, men alligevel: Se at komme op af sofaen og 
få noget frisk luft og hyggeligt samvær. Det er stadig mandag kl.19 vi 
træner udendørs. Onsdag kl. 20 har vi 2 timers haltid. Her kan deltagel-
sen også være bedre. 
  Det er en rigtig arbejdstager-jul i år med lang juleferie, men vi vil ikke 
undvære den traditionelle træning mellem og nytår. Derfor spiller vi fre-
dag d.28.dec. fodbold 1 time fra kl.18, for derefter at indtage lidt smør-
rebrød med tilbehør, samtidig med at vi ønsker hinanden et godt år 2008.  
 Tilmelding til Thomas tlf. 8695 4013 eller Ole tlf. 8611 9913 senest 
23.dec.    God jul. Bjarne 
 

 

HB Serie 5 
  Sæson 2007 er nu slut, og vi ser tilbage på en rigtig god sæson, hvor det 
eneste, der glippede, var en enkelt kamp i foråret, hvor vi missede opryk-
ningsspillet til serie 4. Derfor endte vi i efteråret i en mellempulje, hvor 
ingen hold kunne rykke hverken op eller ned. Dette faktum tog dog ikke 
motivationen ud af serie 5 holdet, som stormede frem i tabellen mod de 
lokale modstandere. Det unge hold endte efter sæsonens sidste kamp på 
1.pladsen i puljen og skulle derefter ud i Jysk mesterskabskampe. Her 
endte vintereventyret desværre i en straffespark-konkurrence mod Viby 
efter en spændende 2-2 kamp.  
 

Efterårs-stillingen serie 2 blev følgende: 
Nr. Klub Kampe V U T Score Point 
1. Herskind B 10 7 1 2 44-20 22 
2. Sabro IF (1) 10 6 1 3 30-18 19 
3. Harlev IK 10 5 0 5 25-36 15 
4. Låsby 10 5 2 5 27-29 15 
5. Galten FS 10 4 0 6 24-28 12 
6. Hadsten SK (1) 10 2 0 8   9-28   6 
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Oversigt over efterårets kampe og resultater i Serie 5: 
Kamp nr. Dato og tid Hjemmehold Udehold Spillested Score   
269515 11.8. kl.13 Herskind B Harlev IK Herskindskolen  2-6 
269517 17.8. kl.19 Herskind B Låsby B Herskindskolen 6-0 
269519 22.8. kl.1845 Sabro IF (1) Herskind B Sabrohallen 3-3 
269524  1.9.  kl.13 Herskind B Galten FS Herskindskolen 6-2 
269527  6.9.  kl.1815 Hadsten SK Herskind B Hadsten Idrætsc. 2-4 
269528 14.9. kl.1830 Harlev IK Herskind B Næshøj Idrætsc.1-10 
269533 22.9. kl,13 Låsby B Herskind B Låsby Stadion 1-3 
269536 29.9. kl.13 Herskind B Sabro IF (1) Herskindskolen 2-3 
269537  7.10.kl.16 Galten FS Herskind B Klank Idrætsanl. 2-3 
269542 13.10.kl.13 Herskind B Hadsten SK Herskindskolen 5-0 
 
Den årlige afslutningsfest blev afholdt lørdag d.10.nov. og blev en bragende 
succes. 25 spillere mødtes først til en indendørs turnering i hallen, hvorefter 
festen fortsatte i klubhuset med lækker mad og en enkelt øl eller 2. Her fik 
vi så kåret årets spiller, målscorer og træningsflid, men her sluttede præmie-
regnen ikke. Årets mål, afbrænder, kort og skade m.m. skulle også afgøres. 
De mange præmier for over 2000 kr. og sponsor-gaver blev delt løjerligt ud. 
   Imens vi nu venter på, at den nye sæson skal gå i gang til foråret, træner 
serie 5 holdet videre både udendørs og indendørs. Udendørs på vores nye 
flotte grusbane og indendørs i hallen. Alle spillere i truppen er indstillet på 
at være bedre klar konditionsmæssigt til sæsonstarten end sidste år, da målet 
til næste sæson er oprykning til serie 4! 
   Vores træner Ove Fagerlin har desværre måtte melde fra til næste sæson, 
så der er kommet et nyt trænerteam i spidsen for holdet: Træner Morten 
Rasmussen og assistenttræner Søren Simonsen. 
   Den officielle sæsonstart bliver lørdag d.2.febr. kl.11, hvor hele spiller-
truppen vil mødes til en gang udendørs træning, et let måltid og en præsen-
tation af årets program. Nye spillere er her meget velkomne! Jo flere vi er, 
jo bedre er vi, og jo sjovere har vi det. Nye spillere kan evt. henvende sig til 
Morten Rasmussen inden på tlf. 6067 8821. 
   Forårets kampe starter med en træningsturnering, hvor vi skal spille 3 træ-
ningskampe. Her håber vi selvfølgelig på, at den gode tilskuer-opbakning 
fra forrige sæson fortsætter, så vi kan komme rigtig godt fra start. Kamptids-
punkterne er ikke fastlagt endnu, men kan snart ses på www.jbu.dk.  

Træner Morten Rasmussen 
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    En stor tak til de frivillige, der støtter 
op omkring FC Langelinie. 

Har du have lyst til at give en hånd med, er du 
velkommen til at kontakte FC Langelinies sam-
arbejdsudvalg, se mere på www.fclangelinie.dk. 

Her er der fx oplysning om   
- at FCL hjemmesiden er opdateret med Vintertræningstider  
FC Langelinie ønsker spillere, trænere, ledere og frivillige en Glædelig Jul 
samt Godt Nytår. Samarbejdsudvalget i FC Langelinie 

 Steen Hansen 
 
 

Planlagte aktiviteter i Herskindhallen m.v. i 2007/08: 
På www.fclangelinie.dk er en oversigt over træningstider i Hestehaveskolens hal. 

HERSKINDHALLEN SÆSON 2007/2008 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tid Lørdag  

16-17 
Håndbold           
(1.-2. kl.) 

Forældre/barn 
Gymnastik 

Springgym.   
Begyndere 

Fodbold 
FCL 

Fodbold 
FCL 8-9   

17-18 
Håndbold        

(årg.95 - 97) 

Badminton 
ungdom - 
begyndere 

Springgym. 
Hip Hop 
Dans (fra 

ca. 5-14 år) 

Fodbold 
FCL 9-10   

18-19 
Badminton       

voksne 

Badminton 
ungdom - 

øvede 

Springgym.   
Øvede   10-11 

Åben 
idræt  

19-20 
Badminton       

voksne 
M/K Aerobic   

voksne 
Fodbold    
old boys 

Gymnastik 
M/K  (fra 15 

år og op) 
 11-12 

Åben 
idræt  

20-21  M/K Aerobic   
voksne  Fodbold 

Senior  12-13 
Fodbold 

FCL  

21-22      13-14 
Fodbold 

FCL  

 
Se Herskindsigt december 2006 side 34, hvor sponsorudvalget vises. 
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 2007 har været et begivenhedsrigt år! Skivholme Kirke har været DR-kirke 
i forår og sommer, og den har været mål for den store pilgrimsvandring i 
hele Skanderborg Kommune i august.  
  I den anledning blev der udgivet en CD med tekst-hæfte om samtlige kalk-
malerier i kirken – og den kan stadig købes for 65 kr. 
  I oktober var der pilgrimsgudstjeneste med efterfølgende foredrag i sogne-
gården. Jeg havde lovet en lidt anderledes gudstjeneste; men da jeg så pro-
grammet, må jeg indrømme, at jeg blev noget betænkelig, for det viste sig, 
at gudstjenesten skulle være meget anderledes og måske ville gå for tæt på 
nogle – bl.a. mig selv. Efterfølgende syntes jeg, at det havde været en god 
og spændende eftermiddag, og egentlig fryder det mig, at vi i den danske 
folkekirke har rum og plads for mange forskellige muligheder. 
  Sidst i november var der gospel work-shop. Der var fin tilslutning, og alle 
var så begejstrede, at der var stor lydhørhed over for idéen om en opfølgning 
– måske til foråret. Så der bliver nok et gensyn/genhør med Lydiah fra 
Kenya og hendes medrivende energi, humør og sangglæde. 
  Nogle gange kolliderer vores arrangementer desværre med andre tiltag. Det 
er bestemt ikke tilsigtet, og det prøver vi på at undgå. Der kan også ske det, 
at der pludselig bliver udskrevet et folketingsvalg, og derfor er et planlagt 
debatmøde flyttet til tirsdag d.8.jan. kl.1930. Emnet bliver: ”Folkekirken - 
død eller levende?”. Der er i medierne ofte stof om kirke/religion, så lad os 
få en debat i og om vores egne sogne. Se nærmere omtale i Kirkebladet. 
I øvrigt skal der i efteråret være valg til menighedsrådet – det ligger helt  
fast hvert fjerde år. 
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Kirkesognene 
  Lørdag d.12.januar kl.14-ca.1630 afholdes den årlige nytårsfest. Der læg-
ges som sædvanlig op til en hyggelig eftermiddag med underholdning ved 
kirkekoret, sang og god tid omkring kaffebordet med lidt overraskelser. 
  Mandag den 28. januar kl.1930 får vi besøg af biskop ved Ribe Stift, 
Elisabeth Dons Christensen. Hun har skrevet en meget rost bog: ”Det sår-
bare samliv”. Foredraget har hun kaldt ”Hold af, hold ud, hold fast” eller 
”Husk at vande hinandens tørstige kameler”. Vi kan alle blive klogere på 
dette underlige og forunderlige liv, vi har med hinanden. Det bliver en   
aften med både humor og alvor. 
  Søndag d.3.februar bliver der ved gudstjenesterne i Sjelle og Skivholme 
fokuseret på lys i forskellige sammenhænge. Den 2. februar er det kyndel-
misse - i den katolske tid en kandelaber/kertemesse, hvor nye lys blev ind-
viet til kirkebrug. 
  Torsdag d.7.februar kl.14 fortsætter kirkehøjskolen. Denne gang i Galten, 
hvor biskop Jan Lindhardt, Roskilde, kommer med foredraget ”Ind i det ydre”. 
  Torsdag d.6.marts kl.14 sluttes der for denne sæson i Skivholme med 
alsidige Lisbeth Smedegaard Andersen. Hun er cand. teol. et art, præst og 
salmedigter – hun har 7 salmer med i den nye salmebog! Hun kalder sit 
foredrag ”Det åbenbarede ansigt”. Det er et lysbilledforedrag med Kristus-
portrætter gennem tiderne.  God jul og godt nytår Eva Bach 
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 KFUM-spejderne i Herskind 
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Spejderdepotet. 
Efterlysning: brugte uniformer er en mangelvare. 
Jeg har flere, som gerne vil købe en brugt uniform. Kik derfor efter  
i skuffer og skabe. Måske har du en uniform, som du er vokset fra. 
Jeg giver 200,- kr. for en brugt uniform (ny model). 
 

Julemarkedet: 
KFUM-spejderne vil herigennem rette en tak til alle, som bakkede op 
omkring det årlige julemarked med såvel gevinster til tombolaen samt 
støtten på selve dagen. Vi havde en rigtig dejlig dag. 
Der blev et overskud på ca. 5.000,- kr., som går til det daglige  

M.v.h. ledere og grupperåd 
 

Salg af juletræer: 
KFUM – Spejderne sælger de allerflotteste juletræer. 
Du kan købe dem hos Kirsten og Krisser, Præstbrovej 8, Herskind. 
Prisen står i toppen af træet. 
Overskuddet går ligeledes til spejderne 

 

Nyt fra bæverdammen 
  7 bævere tog i september til Humlemosen på Djursland en weekend, 
hvor små hundrede bævere og deres ledere fra store dele af Jylland var 
samlet. I år var vi sammen med Pedersen og Findus, Emil fra Lønne-
berg, Pippi og mange flere. En stor oplevelse da nogle af bæverne kun 
havde været bævere i 3-4 uger. 
  Vi har i den seneste tid lavet ting, vi solgte på vores velbesøgte jule-
marked sidst i november. 
  Året slutter traditionelt med julefrokost, som bæverne selv laver, og 
sidste møde inden jul hygger vi med lidt godter. 
  Vi mødes igen torsdag d.10.januar. 
I ønskes alle glædelig jul og godt nytår. Pas godt på jer selv og andre 
på årets sidste dag. Mange jule- og nytårshilsner fra bæverlederne  

Helle, Joanna, Bente og Henriette. 
 Kontaktperson: Helle Pedersen. Tlf. 8695 4280 
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Kort nyt fra Ulveflokken. 
   Vores 23 ulve børn, i aldersgruppen fra 2. til 5. klasse har haft et godt 
efterår, med mange gode spejderaktiviteter. Vi har blandt andet øvet os i at 
gå sammen i naturen, lægge spor ud og lave bivuakker. 
  Vi starter op igen d.8.jan. Det første af året bruges på specialmærket kirke, 
hvor vi skal kunne et par salmer, fadervor og deltage i en gudstjeneste. 
  En weekend i januar tager vi de ulve, vi har haft i mere end 1 år, med på en 
weekendtur for at træne nogle af forårets aktiviteter og give dem mulighed 
for at være med til at bestemme indholdet af møderne. Vi vil bruge en del af 
foråret på at arbejde med mærket ”lind”, der omfatter en mængde aktiviteter 
så som at kende spor, kende træer og planter, kunne orienterer sig på et kort, 
tænde og passe et bål, udsmykning af hytten og at kunne sit telefonnummer 
og klokken. 
   Den 9. februar – og følgende uger, kommer vi rundt og sælger lodsedler i 
hele området. Overskuddet fra salget går til spejderarbejdet her i byen. 
   Nye ulve er selvfølgelig altid velkomne til vores møder tirsdag fra 18-1930, 
ligesom man har lov at komme som gæst, hvis man gerne vil prøve at være 
spejder.              Mange hilsner Ulvelederne 

Nels Jørgen 8695 4462, Karen, Anne Dorte, Margit og Hanne 8694 2856 

Gruppen. 
  Nu er vi midt i den søde juleforberedelsestid, hvor der hos spejderne i 
Herskind selvfølgelig også bliver julet. Vi har hos bævere og ulve haft travlt 
med at forberede os til julemarkedet den 25. november. 
  En søndag som gik fantastisk fint, hvor vi kan sidde tilbage med et over-
skud, så der er penge til spejderaktiviteter på Trekanten. Forsamlingshuset 
duftede af gløgg og æbleskiver, og udenfor var tipien rejst. Tak til alle, som 
var med til at gøre dagen til en god dag. 
  I efteråret har grupperådet arbejdet hårdt på at bringe lys over land. Hvis 
du ikke allerede har opdaget det, så gå en tur på vejen op til trekanten og 
glæd dig over, hvor flot det lyser op. Tak for en fin arbejdsindsats. Nu håber 
vi, at alle vil være med til at passe godt på de nye lamper. 
 På Præstbrovej hos Kisser og Krisser kan man igen i år købe flotte juletræer 
til en fornuftig pris. Pengene ligger man i postkassen, nemmere kan det ikke 
gøres. Prisen står på træet, så kom forbi og køb et juletræ lokalt og vær med 
til at støtte spejderne i Herskind. 
  Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses i 
det nye år til nye spejderoplevelser.         Spejderhilsener  NelsJørgen 
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Skanderborg afdeling      
 

  Årsmøde blev afholdt d.7.nov. i Kirkecentret, Kirkevej i Skanderborg 
  Ved årsmødet fortalte Hanne Øster fra Miljøcenter Midtjylland om frednin-
gerne i området, og om formålene med fredningerne stadig kan opretholdes. 
  Derefter blev der aflagt beretning og valgt ny bestyrelse. Se nedenstående. 
Der blev bl.a. orienteret om nogle af de sager, som foreningen havde haft 
bemærkninger til og om en hjemmeside, der er ved at blive oprettet. 
   Der har i efteråret været afholdt flere ture – bl.a. både en svampetur og en 
juletur i skoven ved Kollens Mølle. Se billede fra juleturen på bagsiden. 
 

Bestyrelse: 
Navn Adresse Telefon         Mail 
Olaf Møller, formand Engvej 9, 8680 Ry 8689 8789 olaf.moeller@sol.dk 
Niels Thernøe, næstf. Ottestoften 17, 8660 Skanderb. 8652 5003 niels-thernoe@mail.dk  
Aksel Bang, sekretær Kollens Møllevej 23, Adslev 8692 2133 aksel@bang.mail.dk  
Søren Brandt Skovparken 49, 8660 Skanderb. 8652 5714 hasomb@os.dk 
Vibeke Rahbek Stjerneparken 4,8660 Skanderb.8678 3690vibeke_rahbek@yahoo.com 
Otto Andersen Kielsgårdsvej 29, 8680 Ry 8689 2727 karot@andersen.mail.dk 
Lars Grue Jensen Klostervej 100 A, 8680 Ry 8689 2380 lgj@cowi.dk  
Torben Møller  Bakkevej 4, Veng, 8660 Sk. 8694 4509 tmo@shl.dk 
Allan Lundfald Elværksvej 23, 8464 Galten 8694 6269 allan.lundfald@mail.dk 
Henrik Borgtoft Pedersen, Gl.Ryvej 13, Adslev, 8362 Hørn.8732 3230 borgtoft@hotmail.com 
Gurli Johannesen Emborgvej 45, 8680 Ry 8689 8230 johannesen.ry@mail.dk 
Hanne Borre Lyngdalvej 8, 8752 Østbirk 7578 2454 hb@postkasse.net 
Klaus Egholm Virringvej 42, Gram, 8660 Sk. 8657 1127 egholm@mail.dk  
Keld Mortensen Fyrreskrænten 3, Gl.Ry, 8680 Ry 5151 8187 keldmortensen@natueeyes.dk 
Hans Gravsholt, Fuglevænget 8, Herskind, 8464 Galten 8694 4155 hagra@mail.dk  
Suppleanter: 
Arne Jensen Lundhøjvej 7, 8660 Ry 8657 7012 
Gerda Laursen, Skovbyparken 25, Skovby, 8464 Galten 8694 3870 natur@laursen.mail.dk 
Karin Vibeke Nielsen, Borumvej 19, Skivholme, 8464 Galten 8695 4482 kvnielsen@privat.dk 
Poul Ganer Isagervej 23 B, 8680 Ry 8657 7277 poul@ganer.dk  
Gert Thøgersen,      Kirsebærvænget 39, 8464 Galten 8694 7073 gert.privat@webspeed.dk 
Ad hoc.-medlemmer: 
Leif Poiulsen Rosenhøj 16, 8670 Låsby 8695 1138 leif.poulsen@tele2adsl.dk  
Jacob Andersen, Gyldenmuld 3, Gram, 8660 Skanderb. 8657 2141 jacobsoelgaard@gmail.com 

    Hans Gravsholt  
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Hertha Levefællesskab 
I Hertha Levefællesskab i Herskind er vi en lille gruppe af mennesker, der 
igennem længere tid har arbejdet med planer om at etablere en form for 
pasningstilbud for de 0-3 årige i Hertha, Herskind og nærmeste omegn. 
   I den seneste tid er mange børnefamilier flyttet til Hertha, hvilket har be-
tydet flere små børn med behov for pasning. For tiden gælder det aktuelle 
behov 5 børn i Hertha, men vi vil selvfølgelig også gerne kunne tilgodese 
børn fra hele Herskind. Der blev allerede skævet til ideen for 1½ år siden, 
men den blev aldrig rigtig taget op. Ideen er oplagt: I Hertha findes der køer, 
kalve, grise, høns, duer og katte, alt sammen noget børnene kan have stor 
glæde af i hverdagen. Området i og omkring Hertha er stille, roligt og fuldt 
af muligheder. Ligesom børnene kan have daglig kontakt med dyrene, kan 
de hver dag være med til at hive de grøntsager op af jorden, som skal bruges 
i det daglige middagsmåltid. Man kan tænke sig en form for bondegårds 
børnehave, hvor børnene har mulighed for at opleve eller medleve livet på 
en bondegård. Ideen om den slags børnepasning i Hertha blev hurtigt fanget, 
og levefællesskabets befolkning sagde god for det spirende initiativ. En 
gruppe blev nedsat, og den gav sig i kast med at undersøge de forskellige 
pasningsmuligheder.  
  Efter en lang arbejdsproces er det nu landet ved privat vuggestue med 
plads til ca. 8-10 børn. Vi står med et hus på hånden, vi har de første børn, 
og vi har en uddannet pædagog og en meget erfaren pædagogmedhjælper. 
Det eneste, der nu skal til, for at vuggestuen kan blive en realitet, er, at 
Skanderborg Kommune godkender projektet efter servicelovens § 25A. 
  Men vi håber og tror på godt samarbejde og velvillighed fra Kommunens 
side, sådan at vi kan lukke dørene op for de første børn til februar 2008. 
  I kølvandet på et indlæg og en artikel, som har været i Galten Folkeblad  
og Skanderborg Ugeavis om vuggestueprojektet i Hertha, var der søndag 
d.9.dec. et informationsmøde i Herthas café om vuggestueplanerne. Her 
kunne interesserede forældre høre mere. 
  Ca.10 var mødt op med deres børn (små og lidt større). De fik en lille smag 
på, hvad Steiner-pædagogik er for noget, og på hvordan en hverdag i den 
kommende vuggestue kan forløbe. Alt imens løb børnene rundt, hyggede sig 
og legede sammen. Vi var positivt overraskede over at se så mange nye an-
sigter. Nogle forældre havde allerede på forhånd fået skrevet deres barn på 
venteliste. Efter mødet gik vi sammen ned for at se på huset, hvor pasningen 
af børnene skal foregå. Der var en meget positiv stemning fra de fremmødte 
forældre.   Venlig hilsen Engelke Wiesner 
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Hertha Levefællesskab 

Hertha har fået ny hjemmeside 
Den 10. dec.2007 åbnedes Herthas nye hjemmeside. Den er for første gang 
fuldt funktionel og bredt orienterende. Vi glæder os over, at vi endelig kan 
præsentere os ordentligt på nettet, og vi ser frem til de udvidede interne og 
eksterne kommunikationsmuligheder, som hjemmesiden åbner op for. 
Både hyldest og konstruktive forbedringsforslag modtages gerne af web-
redaktionen på mail@felixart.dk.  
 Hertha Levefællesskabs nye præsentationsbrochure ligger klar til jul. Den 
vil ligge fremme på bogbord i Herthahus og på tidsskriftshylde i Caféen. 
Den kan desuden rekvireres ved henvendelse til Hertha Støtteforening.  
(kontakt Helle Hansen, tlf. 8695 4527 E-mail: helleogsoeren@fiberhuset.dk) 
På hjemmesiden kan der bl.a. på nedenstående emner findes 

yderligere oplysninger om Hertha Levefællesskab 
Vision  Grundtanker  Socialøkologi  Landsbyfonden 
Fællesledelsen  Kommunikation Faciliteter  Bofællesskaber 
Initiativer og foreninger 
Historie  Herthas kulturliv Organisationsplan Landsbymødet 
Mandatgrupper  Fælleseje      Beskyttede værksteder  Private virksomheder 

Vælg: http://www.hertha.dk/ og læs mere  
og se de mange billeder fra de mange aktiviteter 

Tina Lauridsen 
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 Hovedbrud for hele familien 
1. Hvem har skrevet lederen i dette nr. af Herskindsigt? 
2. Hvad sker der i Herskind forsamlingshus d. 25. jan.? 
3. Hvad serveres i Dagli`Brugsen d. 31. dec.? 
4. Hvad sker der i Sognegården d. 28. jan.? 
5. Hvor kan man deltage i præmiewhist? 
6. Hvornår er der quindeaften i Herskind forsamlingshus? 
7. Hvor går næste virksomhedsbesøg hen? 
8. Hvor og hvornår kan man klippe vallentinskort? 
9. Hvilken dato har HB generalforsamling ? 
10. Hvad skal man designe for at deltage i konkurrencen om et gavekort? 
11. Arbejder landsbyrådet med planer om ældreboliger? 
12. Hvad sælger ulvene fra d. 9. februar? 
13. Har Hertha fået en ny hjemmeside? 
14. Har man planer om etablering af en vuggestue i Herskind?        
15. Hvem blandt annoncørerne har tlf. 8613 3100? 
16. Er Hans Gravsholt i bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsf.? 
17. Er der fortsat liv i foreningen ” Eshøjspillet”? 
18. Hvad hed dilettantforestillingen, som blev spillet i okt.? 
19. Har Skivholme forsamlingshus et cykel-sti udvalg? 
20. Ændres klubstrukturen i Sirius? 
21. Er der lektiecafe og EDB undervisning på Herskindskolen?    

 Svar på ovennævnte spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest den 1.dec.2007.  
Indleveret af: 
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Herskind Plantesalg er lukket. 

Tak til kunder og leverandører 
for godt samarbejde. 

Inge Jeppesen  
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Herskindsigt    30. årgang nr. 116 December 2007 
 

  
Herskind set fra øst Skivholme set fra syd 

 

  
Gospel i Sognegården d.24.nov. Spejdernes julemarked d.25.nov. 

 

  
 Ved ”Kristians Sø”  

Sporenes Dag d.21.okt. 
Juletur i Jeksen-skovene 

v. Kollens Mølle d.24.nov. 
 


