
30. årgang nr. 115       Sept. 2007 
Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført 

kalender, og hvor teksten i de seneste 16 numre kan findes. 

Anne Marie Elbech og Rolf Sandmark
spiller i Herskindhallen d.18.aug.2007 

for pilgrimsvandrerne 
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  Sommeren er forbi og et travlt efterår er begyndt. Dette fremgår også af det 
nummer, du sidder med. Læs fx om tre store aktiviteter i vores lokalområde. 
Jeg tænker her på afviklingen af sommerfesten og pilgrimsvandringen samt på 
det økologiske høstmarked i Hertha. 
  Disse tre aktiviteter må ubetinget betegnes som vellykkede med mange delta-
gere og fremmødte. Det er rart at se, at der er tilslutning, når der arrangeres 
noget, og det må være en tilfredsstillelse for de mange, der hjælper med det. 
  Også Skivholme Kirke som DR-kirke må betegnes som en succes. DR har 
været så tilfredse med kirken, så det blev til en del flere udsendelser, end først 
planlagt, og vores kirke præsenterer sig da også godt på TV. 
  I forbindelse med pilgrimsvandringen blev der fremstillet en CD med alle 
kalkmalerierne og et hæfte med en forklarende tekst til alle ”billederne”. I 
våbenhuset er der flere eksemplarer. Det er et flot materiale, som jeg absolut 
kan anbefale, at man køber. Prisen er 65 kr. 
  Landsbyrådet overvejer at arbejde for etablering af seniorboliger i Herskind. 
Forinden vil de gerne have tilkendegivelser om interessen for det. Se spørge-
skemaet og enten udfyld og aflever det eller svar på anden måde – også selv 
om det ikke er aktuelt for nærværende. 
  Som der fremgår af kalenderen på side 8-11, er der i det kommende kvartal 
et væld af tilbud. Det vil føre for vidt at omtale alle disse, og der er noget for 
enhver smag. Find selv det, der har interesse og benyt dig af det. Arrangørerne 
fortjener det. Måske bliver din interesse så stor, at du fremover vil være med 
til at hjælpe med kommende tiltag. Det er en god måde at falde godt til på. 
  Hvert år i de seneste 13 år har Landsforeningen ”Landsbyerne i Danmark” 
efterlyst landsbyer til titlen ”Årets Landsby”. I år er emnet ”Foreningslivets, 
ildsjælenes og det lokale sammenholds betydning for landsbysamfundenes 
trivsel og overlevelse”. Dette tema, mente HG&B, passede fint til Herskind, 
og der er indsendt en ansøgning om at få titlen i år. Naturligvis mener HG&B, 
at Herskind er selvskrevet til den, men det er jo ikke os, der skal foretage val-
get mellem de sandsynligvis mange ansøgere. I 2006 var der 53 ansøgere til 
titlen, som gik til Ballum. Et eksemplar af ansøgningen ligger på biblioteket. 

  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 dec. måned 2007.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD. September 2007  
  4 -  7 Aktivitetskalender 
  8 -14 Landsbyrådet  
 15  Herskindskolen 
 16  Børnehaven Nordlyset 
 17  Sirius. Mini-, Junior- og Ungdomsklubben  
 18-20 Herskind Brugsforening 
 21-23 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
  24  Grundejerforeningen Lærkebo 
 26  Skivholme Forsamlingshus 
 27  Herskind Dilettanter  
 28  Herskind Forsamlingshus 
 29-34 Herskind Boldklub 
 35-37 Skivholme-Sjelle-Skjørring kirkesogne  
 38-41 KFUM-spejderne 
 42  Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 43-45 Hertha Levefællesskab 
 46-48 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto 
Vinder af hovedbrud juni 2007: Henry Johannesen, Ladingvej 26. 
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.46) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN senest den 1.december 2007.   
Forsiden viser nogle af pilgrimsvandrerne i Herskindhallen d.18.8.2007 
REDAKTION:  Mail: Hagra@mail.dk                                  
Fællesråd (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt *) 8695 4155  
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6820 
Nordlyset(Børnehaven) Hanne-Mette Kring 8695 4800 
Sirius(Klubberne) Merete Taastrup 8695 8909 
Herskind Brugsforening Ida Jensen 8695 4057 
Herskind Grundejer-Borgerforen. Mogens Grejsen 8695 4345 
Grundejerforen. Lærkebo Marianne R. Hansen 8695 4760 
Skivholme Forsamlingshus Nina Andersen 8695 4366 
Herskind Forsamlingshus Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
Herskind Dilettanter Trine Holten Frengler 8695 4494 
Herskind Boldklub Bjarne Mikkelsen 8695 4166 
Skivh.,Sjelle, Skjørring menighedsråd   Eva Bach 8695 4130 
KFUM-spejderne Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt 8695 4155 
Hertha Levefællesskab Per Clauson-Kaas 8793 0605 
      *) Ansvarshavende chefredaktør 
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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. dec. 2007 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1. dec. 2007 
 

September 
Dato  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 12 1930 Koncert  Skivholme Kirke 36 
to 13     
fr 14     
lø 15     
sø 16 10 

13 
Loppemarked. Auktion kl.12 
Svampetur syd for Mossø 

Skivholme F-hus 
Dørup Skov 

26 
42 

ma 17     
ti 18     
on 19 1530 Edb for ældre starter Herskindskolen 13 
to 20 1930 Besøg på Kran-Elektro Langelinie 53 23 
fr 21     
lø 22  Arbejdsdag på legepladsen Lærkevænget 24 
sø 23 13 

 
Svampetur i Jeksendalen 
Høstgudstjeneste 

Kollens Mølle 
Alle 3 kirker 

42 
35 

ma 24  Sidste kamp for 7-mands veteraner 
Sidste frist for svar på spørgeskema 

v.Herskindhallen 32 
8 

ti 25  Klubgames  Sirius 17 
on 26  Sidste kamp for Old Boys holdet v.Herskindhallen 17 
to 27 1930 Foredrag af Ronald Risvig  Sognegården 35 
fr 28     
lø 29     
sø 30     
 
Spejderhjælps-uge hele uge 39 dvs. 24-30.sept.   Side 39 
Ulvene overnatter i bivuakker d.26.-27.oktober  Side 40 
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Oktober 
Da  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1  Sidste frist for VUC -tilmelding   14 
ti 2     
on 3     
to 4 19 Start på præmiewhist i HB Klublokalet 31 
fr 5     
lø 6 19 Høstfest Skivholme F-hus 26 
sø 7  Sidste turneringskamp FC Langelinie  33 
ma 8     
ti 9     
on 10     
to 11     
fr 12     
lø 13     
sø 14 14 Hatte-teater Skivholme F-hus 26 
ma 15     
ti 16     
on 17     
to 18     
fr 19     
lø 20  Sidste frist for forslag til HG&B  21 
sø 21 1330 Sogneeftermiddag 

Sporenes Dag 
Skivholme Kirke 
Hertha og sporet 

35 
12 

ma 22     
ti 23     
on 24 14 

19 
Foredrag om prof. K.E.Løgstrup 
Lokalhistorie-møde 

Storring Kirke 
Herskindskolen 

36 
13 

to 25     
fr 26  Dilettant Herskind F-hus 27 
lø 27  Dilettant Herskind F-hus 27 
sø 28     
ma 29     
ti 30 1930 Generalforsamling HG&B Herskind F-hus 21 
on 31 1930 Sangaften 

Halloween 
Sognegården 
Biblioteket 

36 
14 
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November 
Da  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 1  Vinsmagning, Brugsen 

Årsmøde i Nordlyset 
Herskind F-hus 
Børnehaven 

20 
16 

fr 2     
lø 3     
sø 4  Andespil Skivholme F-hus 26 
ma 5     
ti 6     
on 7  Årsmøde, DN Skanderborg Kirkecentret 42 
to 8     
fr 9     
lø 10     
sø 11     
ma 12     
ti 13 1930 Debataften om Folkekirken Sognegården 36 
on 14     
to 15     
fr 16     
lø 17     
sø 18     
ma 19     
ti 20     
on 21     
to 22 14 Foredrag af sognepræst Mikkel Wold Skovby Kirke 36 
fr 23     
lø 24 9-17 Gospeldag. Work-shop Skivholme kirke 37 
sø 25 1330 Spejdernes julemarked Herskind F-hus 39 
ma 26     
ti 27     
on 28     
to 29     
fr 30     
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December 
Da  Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 1     
sø 2  Travetur og gløgg Skivholme 26 
ma 3     
ti 4     
on 5     
to 6     
fr 7     
lø 8     
sø 9 14 Juletræsfest Herskind F-hus 28 
ma 10     
ti 11     
on 12 19 Gospelkoncert Sjelle  Kirke 37 
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     
on 26     
to 27     
fr 28     
lø 29     
sø 30     
ma 31     
2.febr.:  Mandehørm  Herskind F-hus Side 28 
Marts:   Quindeaften  Herskind F-hus Side 28
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Er du interesseret i at blive boende i Herskind 
på dine ”gamle” dage? 

 

Vil du deltage i et seniorprojekt? 
 

I forlængelse af ”Projekt fortsat liv på Nordpolen” vil vi i Landsbyrådet for Herskind-
Skivholme gerne have afdækket, om der er interesse blandt seniorerne om at under-
søge mulighederne for etablering af seniorboliger, ældreboliger, eller andre former 
for boliger og senioraktiviteter i Herskind-Skivholme. 

 
Vi har brug for din tilkendegivelse, så udfyld venligst nedenstående spørgeskema. 
Det tager kun 2 min. 

 
• A: Er du interesseret at blive boende i Herskind på dine gamle dage?                    

Ja ___             Nej___         Ved ikke___   
 
• B: Kunne du være interesseret i en seniorbolig, ældrebolig i Herskind?                  

Ja ___            Nej___          Ved ikke___  
 
• C: Er du interesseret i at deltage i et projekt om seniorboliger, ældreboliger, 

senioraktiviteter?                    
Ja ___            Nej___         Ved ikke___ 
 

• D: Andre kommentarer____________________________________________ 
___________________________________________________ 

Navn:_______________________________________________________ 
Adresse:_____________________________________________________ 
Tlf. nr.:__________________________ 
 

Besvarelserne afleveres til Hans Gravsholt, Fuglevænget 8, Herskind, 8464 Galten, 
senest den 24. september. Tlf. 8695 4155 og mail: hagra@mail.dk  
Ved mail: Husk afsender med adresse og tlf.nr. 
 
   Landsbyrådet kan kontaktes via tlf. eller e-mail: 
Mogens Grejsen, Fuglevænget 21:  Tlf. 8695 4345. Mail: grejsen@os.dk 
Hans Gravsholt, Fuglevænget 8:  Tlf. 8695 4155. Mail: hagra@mail.dk  
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Landsbyrådet 

Pilgrimsvandringen d.18. aug. 2007 
  Perfekt vandrevejr, positiv stemning, flotte kulturelle indslag, bedårende landskaber, 
smukke kirker, fin forplejning, fornøjelig afslutning. Det er nogle af de indtryk, som 
de 150 deltagere fik med hjem fra pilgrimsvandringen. 
  I Skanderborg startede dagen ved slotskirken, hvor museumsinspektør Helle 
Reinholdt gav de morgenduelige pilgrimme en faglig kompetent introduktion 
vedrørende slottet og dets historie, hvorefter turen gik til Skanderup kirke, hvor 
Skanderborg Mandskor var mødt talstærkt op for at synge dagen i gang for og med 
deltagerne. Efterfølgende havde aktivitetsudvalget arrangeret et flot fælles morgen-
bord i kirkecentret, inden turen gik mod Jeksen. 
  I Jeksen havde beboerforeningen i den lille by lagt alle kræfter i for at tage godt 
imod vandrerne. Flagene var hejst, og bestyrelsen stod klar med friske forsyninger til 
forfriskninger. Man slap ikke for en enkelt byge, men selv det var man forberedt på, 
og en pavillon blev hastigt opsat. 
  De pilgrimme, som startede fra Øm, fik en helt fantastisk bonusoplevelse, idet 
klostret formeligt summede af liv. Man var nemlig ved at gøre klar til det store 
rykind i forbindelse med weekendens Øl og Mad arrangement. Men klostrets 
frivillige medhjælper, teolog Tamira Mariann Jørgensen, havde åbnet sit køkken-
vindue i huset lige overfor hovedindgangen, hvorfra hun iklædt munkedragt serve-
rede dejlig varm morgenkaffe, inden hun med gode ord og sang sendte vandrerne  af 
sted mod Dover. 
  I Dover stod Birthe K.Madsen med hjælpere klar med friske forsyninger, og efter-
følgende fik vandrerne fremvist kirken og fortalt om planerne for den kommende 
modernisering at faciliteterne.   Også i Gl. Rye var byen travlt optaget af andre 
arrangementer, men formanden for menighedsrådet havde arrangeret en stemnings-
fuld morgenandagt sammen med præsten, så alle fik en flot start på dagen. 
  På den ”spanske trappe” ved havnen I Ry tog tidligere formand for kultursamvirket i 
Ry, Ove B. Rasmussen imod vandrerne med frisk kaffe og kage, som blev indtaget i 
den lune formiddagssol med udsigt over søen. 
  I Veng samledes vandrerne fra Øm og Gl. Rye i kirken, hvor menighedsråds-
formand Henry Bachmann tog imod og fremviste kirken, som var fantastisk flot 
pyntet med blomsterbuer, som duftede eventyrligt. Det var ikke alene til ære for 
pilgrimmene, men fordi der skulle være bryllup i kirken senere. Bagefter var der 
middagspause i sognegården. 
  I Stjær var der så samling på alle tropperne, og det var et imponerende skue med 
alle de gule trafikveste, som alle vandrere var forsynet med - takket være et sponsorat 
fra GE-fibernet. 
   Carsten Marvig forklarede levende og engageret om kirken og dens indretning, og 
vandrerne fik præsenteret den flotte granitportal ved hovedindgangen. Så havde me-
nighedsrådsformand Ingrid Jørgensen ryddet hele sit blommetræ til ære for pil-
grimmene, som ivrigt forsynede sig med frugt, kage og væske, inden turen fortsatte 
til Storring, hvor Elisabeth Thorsen stod klar med en kort præsentation af den præg-
tige kirke. Herefter kom ”Elvis” på podiet med 2 gospelsange, som fik nakkehårene 
til at rejse sig på de fleste. Karsten Holm gjorde det helt enestående flot og høstede 
stort bifald fra forsamlingen. 
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Landsbyrådet 
    I Skovby kirke var kirkesanger Kirsten Berg og organist Anne-Marie Elbech klar 
til at servere nye indtryk. Kirsten indledte med 3 meget smukke svenske sange, 
hvorefter Anne-Marie Elbech gav en prøve på sin kunst på det dejlige orgel. Hvis 
man ikke tidligere var blevet betaget – så måtte alle overgive sig nu, for mage til 
orgelspil har man vidst aldrig før oplevet i Skovby kirke. En præstation helt i sær-
klasse, hvor orglet kom til sin fulde ret. Tove Smedemark havde sørget for drikke-
varer, inden turen gik mod målet i Skivholme.  
  I Herskind havde skolebestyrelsen opstat en ”Triumfbue”, hvor de trætte vandrere 
blev hyldet med hyldesaft og frugt, inden de begav sig ud på de sidste meter frem til 
målet.  
  I Skivholme stod formanden for menighedsrådet, Åge Knudsen, klar med en vel-
komst til kirken. Herefter fortalte Eva Bach kort om kalkmalerierne og deres historie, 
som netop i forbindelse med Pilgrimsvandringen er beskrevet og illustreret med en 
CD, som er udgivet med støtte fra menighedsrådet. 
  Herefter holdt sognepræst Thomas Frøkjær en andagt over temaet vandringer og 
afsluttede med at vise motivet fra det nye frimærke ”Den siddende vandringsmand”.  
I dagens anledning havde Thomas fået frimærket opfotograferet, og han fik på for-
nøjelig vis flettet motivet og pilgrimsvandringens initiativtager – Mogens Grejsen 
(tidligere postmester i Skanderborg) - sammen. 
  Herefter gik turen tilbage til Herskindhallen, for nu trængte mange til et bad og et 
lille hvil. Nogle benyttede lejligheden til at besøge Herskind Boldklubs telt ved siden 
af hallen, hvor der blev afholdt sommerfest. Kl.19 var maden fra Lillering Skov klar, 
og Mogens Grejsen kunne byde alle velkommen.  
  Borgmester Jens Grønlund takkede for det flotte arrangement, der var med til at 
samle Skanderborg Kommune og medvirke til at få opmærksomhed på nogle af 
kommunens seværdigheder og den smukke natur. 
  Herefter takkede Mogens Grejsen ham for den fine opbakning fra kommunen og fra 
de mange frivillige hjælpere og ikke mindst fra de deltagende vandringsmænd og       
-kvinder. Han takkede for de kommunale tilskud og glædede sig over, at der derud 
over var opnået tilsagn om tilskud fra Fødevaredirektoratets og EU’s pulje til udvik-
ling af kulturprojekter i landdistrikterne. Med den støtte i baghånden var det nu mu-
ligt at honorere kunstnere, som på forskellig vis havde givet tilsagn om at medvirke i 
arrangementet. 
  Resten af dagens arrangement var overladt til Per Clauson-Kaas, Hertha. Han be-
nyttede indledningsvis lejligheden til at få Mogens Grejsen kåret som ”Herskind-
helgen”, måske med den skumle hensigt, at han håbede, at han så ville gentage suc-
cesen næste år eller senere. Aftenen fortsatte med varierende musikalske indslag. 
  Rolf Sandmark og Anne-Marie Elbech indledte med nogle klassiske musikstykker, 
hvorefter der var muntre indslag fra Elisabeth Felix, Hertha. Herefter fortsatte 
Sigøjnertrioen med prøver fra den ungarske sigøjnermusik. Alle indslag ”faldt i god 
jord” og fik stort bifald. 
  Klokken 22 var der busafgang retur og mange var også klar til at tage hjem mætte 
og trætte og stopfyldte med indtryk fra en lang og begivenhedsrig dag. 
  Men den hårde kerne fortsatte lidt endnu med at afprøve vablerne til en festlig 
folkedans med instruktør og musikledsagelse fra Sigøjnertrioen. 

Ref.  Hans Gravsholt  
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Landsbyrådet 
 

Mogens Grejsens tale i Herskindhallen d.18.aug.2007: 
 
  Velkommen til jer alle sammen. Særligt velkommen til borgmester Jens Grønlund 
og tak fordi du straks sagde ja til at deltage i aften! Uden jeres hjælp og støtte helt fra 
første færd, var denne pilgrimsvandring ikke blevet til noget. 
  Det har været en spændende færd for mig - men den har ikke givet ret meget fysisk. 
Omvendt har jeg mødt rigtig mange positive og velmotiverede mennesker, som uden 
de store armbevægelser blot har sagt: ”Ja, det vil vi godt” - eller ”Vi er med på den 
værste!” Det er dejlige meldinger at få, når man er ude med tiggerstaven! 
  Den 10. februar vågnede jeg tidligt efter en festlig afslutning på vores projekt ”Nyt 
liv på Nordpolen” med idéen til denne pilgrimsfærd - fiks og færdig. I stedet for at 
vende mig om på den anden side og sove videre, stod jeg op og skrev det hele ned - 
for ikke at glemme idéen/drømmen. 
  For det var en drøm, et fantasifoster, som jeg næsten ikke turde delagtiggøre andre i, 
men jeg sendte en mail til de øvrige medlemmer af det dengang midlertidigt udpege-
de Landsbyråd og fik omgående en meget begejstret mail retur fra Eja Treldal Lund. 
  Desværre har jeg ikke længere ordlyden fra den mail liggende. For jeg har haft PC-
nedbrud undervejs. Jeg har ikke prøvet at have nervesammenbrud, men jeg tror næ-
sten ikke, det kan være værre end et nedbrud på din PC, hvor alle mails og adresser 
forsvinder! 
  Men jeg erindrer klart, at det var noget i retningen: Fantastisk Imponerende o.s.v. 
Og Eja afsluttede med at skrive, at hun seriøst overvejede at fortsætte i Landsbyrådet 
- blot for at være med til at realisere Pilgrimsprojektet. Og så var jeg fanget!! 
  Set i bakspejlet kan jeg godt se, at kvinder har en imponerende evne til at få vi 
mænd til hvad som helst. For med de mange roser kunne jeg jo ikke undslå at gå 
videre med at realisere projektet. 
  Jeg havde drømt om at lave en arbejdsgruppe, men alle har været presset af møder 
m.v. så projektet er tilrettelagt og gennemført med afholdelse af blot 2 møder i 
Landsbyrådet. Resten er klaret på mail og telefon. Alle I, der sidder her, har taget det 
som en oplevelse – og uden de store dikkedarer.  
  Jeg blev meget opmuntret af de rosende ord, som jeg fik hele vejen rundt fra de 
implicerede menighedsråd og foreninger. Da jeres tilsagn forelå, kunne jeg overskue 
opgaven og gik i gang, godt støttet af de øvrige medlemmer af Landsbyrådet. 
  Tak for jeres medvirken og positive modtagelse af min ide og tak for den tillid, I har 
vist mig. Tak til Skanderborg kommune for opbakning verbalt, men også økonomisk  
  Nu er fødevaredirektoratet og EU ikke repræsenteret i aften, men jeg er meget 
beæret over, at projektet er fundet værdigt til at modtage støtte fra puljen til udvikling 
af kulturprojektet i landdistrikterne og dermed fremme lysten til at bosætte sig på 
landet.. 
  Det er ikke dårligt pludselig at stå med alle de midler, man har sukket efter. En 
underlig fornemmelse, men herligt. Det er lang tid siden, jeg har brugt så mange 
penge på så kort tid på så herligt et område. 
  Siden hen udviklede det sig til nye initiativer: CD udgivelsen, som I kan se ovre i 
kassen, og kombinationen med sommerfesten i Herskind. Velbekomme. 
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Landsbyrådet 
Spor i landskabet ved Herskind 

Den 21.oktober afholdes der igen ”Sporenes dag” mange steder i Danmark. 
Dette er også tilfældet for Sporet ved Herskind. Programmet er endnu ikke 

færdigt, men der vil om eftermiddagen være en udstilling foran Herthas 
hovedhus. Desuden vil der blive orienteret om arbejdet i Lyngbygård Ådal. 

Dette er sandsynligvis i fuld gang på dagen, og der bliver etableret flere søer.  
Der vil være en guided tur rundt i Hertha og på sporet om eftermiddagen. 

Sæt derfor kryds i kalenderen ud for den 21.oktober.  
Der vil senere komme opslag om arrangementet i og ved Brugsen 

 Turene arrangeres sammen med Hertha og Danmarks Naturfredningsforen. 
Se billeder og omtale af Sporenes dag 2006 i Herskind på www.spor.dk. Vælg 
der ”Arrangementer” og derefter Sporenes dag 2006 nederst i venstre kolonne. 
Se også siden fra Skanderborg afd. af Danmarks Naturfredningsforening. 
 

En opfordring til hundeejerne og -luftere: 
Desværre er det flere gange konstateret, at der er nogle, som lufter deres hund 
i og omkring sporet. I spor-folderen og flere steder på sporet oplyses det, at 
hunde skal være i snor. Dette bedes respekteret. På forhånd tak. 

          Hans Gravsholt 
 

Så fik vi Herskind/Skivholme sat på landkortet! 
   Landsbyrådets pilgrimsvandring er overstået – succesfyldt må man sige. 
Vi havde nok håbet på lidt flere deltagere, specielt her fra Herskind. Men jeg 
er glad for at kunne sige, at ingen med god ret kan påstå, at de ikke har hørt 
om vandringen.  
  Ligeledes er jeg meget tilfreds med, at alle, der ville med, kom med på turen. 
Ingen blev afvist, og til alt held passede det meget fint med den plads, der var 
i kirkerne på den sidste del af ruten. 
  Vi havde en kanondag - i mere end én forstand, og jeg tror ikke, der er man-
ge i Skanderborg kommune, der nu er i tvivl om, at der findes noget, der hed-
der Herskind/Skivholme, og hvor det ligger. 
  Det har været et kæmpe arbejde at få sådan et projekt op at stå. Omvendt er 
det hele ulejligheden værd, når det lykkes. Jeg er også glad for, at det hele gik 
fint i spænd med afviklingen af sommerfesten, uden at vi tog ”kunder” fra 
hinanden. For det har aldrig været hensigten – tvært imod! 
  Vi har alle fået nogle erfaringer, som kan bruges til fremtidige projekter. 
Personligt synes jeg, det vil være dejligt, hvis vi kunne få brugt hallen lidt 
mere til lignende stævner og/eller fester f. eks Sodavandsdiskoteker - men det 
kommer jo nok? Vi har i hvert fald de økonomiske muligheder for at støtte op 
om sådanne arrangementer, så hvis du har gode ideer, så sig til! 

Mogens Grejsen, formand for Landsbyrådet 
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Landsbyrådet 

Lokalhistorie 
 Lokalhistoriegruppen mødes igen onsdag d.24.okt.kl.19 på Herskindskolen 
for at udveksle gode gamle historier og studere billeder m.m. fra Skivholme 
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 i skrivende stund konstatere, at der mangler hjælpere i lektiecaféen.  
Vi håber, at nogle vil overtage ”arbejdet” efter Haumann Schriver, der døde i 
sommer. 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. 
Det blev startet ved, at elever i 7. og 8. klasse underviste pensionister. Dermed 
fik de prøvet at lære fra sig i noget, de var gode til. De fik derved en positiv 
oplevelse, og bagefter fik de et bevis på deres medvirken. 
   Da eleverne i efteråret 2006 ”desværre” fik fritidsjob, måtte der findes en 
anden løsning, og heldigvis fandt vi ”en substitut”, der i forvejen underviste 
ældre i edb. Vi håber/forventer, han vil fortsætte. Vi begynder onsdag d.19. 
sept. Undervisningen er i edb-lokalet kl.1530-1730. Det er gratis at deltage. 
   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. 

Hans Gravsholt 
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 2. onsdag i håndarbejdslokalet på Herskindskolen fra kl.19 til 2130. 
Opstart onsdag den 26.september. Hvis du vil høre mere, så kontakt: 

Lisbeth Jensen, tlf. 8695 4508 
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Landsbyrådet 
 
VUC Skanderborg-Odder tilbyder kurser på Herskindskolen 
 

Billedkunst  Engelsk   IT 
 
Se omtalen i forrige nr. af Herskindsigt. Tilmeldingsfristen er udsat til 1.okt. 
 

   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 oktober 2007. 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.1.10.2007 med mail til Hans: Hagra@mail.dk og/eller til 
Lars: lra@eductor.dk  tlf. 70 260 560        
 

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 
 
 
 

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: Halloween Fest på biblioteket er d.31.okt. Sæt kryds i kalenderen. 
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.  
      Herskindskolen 

 
 

 
 Indeklima 

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

www.herskindskolen.dk 

  Vi får skiftet alle lofter ud i hovedbygningen i løbet af efteråret. 
Dette er kommet i stand, efter vi har henvendt os til Skanderborg 
Kommune med bekymring om frie mineraluldsfibre i skolens loft-
beklædning. Der er elever og lærere, som har problemer med 
astma, og de er meget generede af luften i klasseværelserne. 
  Vi er glade for, at Skanderborg Kommune så hurtigt har reageret 
på vores henvendelse, og samtidig er gået ind i en helhedsløsning, 
hvor vi også skal have gennemgået belysning og ventilation i for-
bindelse med udskiftning af lofter. 
  Klasserne på mellemtrin og udskoling vil i perioder være nødt til 
at blive undervist i andet lokale end klasseværelset. Det kan f.eks. 
være i et faglokale eller kantinen. Men vi finder os gerne i lidt om-
bygningsrod, når vi ved, at resultatet bliver godt. 
Læseundersøgelse  
  Herskindskolens elever i 1. og 3. klasse har deltaget i en kommu-
nal læseundersøgelse. Det viser sig, at indsatsen har båret frugt, og 
at vore klasser ligger med helt fremme, ikke bare kommunalt, men 
også på landsplan, hvor vi er blandt de bedste 10 %! 
  Målet for Skanderborg Kommune er på læseområdet at være 
blandt den bedste fjerdedel i Danmark, så dette mål opfylder vi 
allerede. 
  Vi har valgt at sende Bitten Stephansen på læsevejlederkursus de 
næste to år, således at skolen fortsat kan være med helt fremme, 
når det gælder læseundervisning. 
   

Med venlig hilsen Kim Sørensen, Herskindskolen 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
 
  Sommeren går allerede på hæld, skønt vi ikke føler, den nogensinde rigtig 
har været her i år. Alligevel har børnehaven brugt mange timer ude på lege-
pladsen og nydt det gode vejr, når det endelig var der. 
Børnehaven har stor glæde af den store sandkasse, som alle børnene er rigtig 
meget i, derfor er det også MEGET beklageligt, når der øves endog særlig 
slemt hærværk mod den. I forbindelse med sportsfesten har kvikke hoveder 
tømt affaldscontainere med diverse affald inklusiv glasskår ud i sandkassen! 
  Der kunne være opstået farlige situationer og børnene kunne være kommet 
slemt til skade, men snarrådige pædagoger brugte lang tid på at rydde op, så 
uheld blev undgået. Men det er altså ærgerligt, at et ellers godt og hyggeligt 
initiativ som byens sportsfest bliver skæmmet af enkelte individer, der vanda-
liserer på denne måde. Det vil vi gerne have os frabedt fremover!!!! 
  Nok fra det sure hjørne. Som altid i august måned afholder børnehaven den 
årlige bedsteforældredag. Et rigtig godt arrangement, hvor børnehavens børn 
kan vise både børnehaven og de stolte bedsteforældre frem. Noget både børn 
og voksne nyder. 
  Når efteråret nærmer sig, kommer også børnehavens udeuger, hvor alle tre 
børnegrupper får en uge på spejdergrunden hver. Så husk at finde skiftetøj, 
regntøj, gummistøvler m.v. frem. Ugerne på spejdergrunden giver rigtig gode 
oplevelser til børnene, hvor de kommer tættere på naturen. 
  Som det allersidste for denne gang mindes alle forældre om årsmødet, der 
afholdes den 1. november 2007. Her bliver der mulighed for at høre, hvad der 
rør sig i børnehaven, om forældrebestyrelsens arbejde, og endelig er der valg 

 forældrebestyrelsen. til
    

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

På forældrebestyrelsens vegne Hanne-Mette Hampe Kring 
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Nyt fra Sirius  
dvs. Mini-,  Junior- og 
Ungdomsklubben 

   I Sirius ser vi tilbage på en rigtig dejlig lejr, en herlig sommerfest og én, 
trods vejret, hyggelig om end lidt stille sommerferie. Her efter ferien er der 
fuldt tryk på. Der er rigtig mange medlemmer i Sirius: 23 i miniklubben, 
omkring 60 i juniorklubben og godt 35 i ungdomsklubben, så der summer af 
liv og aktivitet. Men der er altid plads til flere – så har du lyst, er du mellem 
3.kl. og 18 år, så kik forbi til en sludder om, hvad der sker her. 
  Den 25.sept. er der for mini og juniorklubben KLUBGAMES her i Herskind. 
De 4 klubber fra Gammel Galten kommune, dyster i alle mulige og umulige 
discipliner. Det bliver bare herligt. 
  I ungdomsklubben er der allerede nu forhåndstilmelding til den årlige skitur i 
vinterferien. Alle medlemmer fra 7.klasse og op kan komme med, hvis de er 
meldt ind i ungdomsklubben Sirius. Turen arrangeres i samarbejde med Klub-
ben Værestedet i Stjær og Skovby Mosegård. 
Over alt dette, hænger der en sort og lidt truende sky. 
  Klubberne i Skanderborg kommune skal harmoniseres. Det vil få betydning 
for, hvordan Sirius ser ud i fremtiden. Der arbejdes med 5 forskellige model-
ler, men familieudvalget kan ikke helt blive enige om, hvilken model de vil 
pege på og indstille til byrådet. Skal klubben under folkeskoleloven eller ung-
domsskoleloven? Bliver forældrebetalingen hævet, så mange bliver meldt ud? 
  Både vi i forældrebestyrelsen og personalet vil rigtig gerne forblive under 
dagtilbudsloven, som stiller krav til opgaverne, som klubben skal påtage sig. 
En lov som sigter på børn og unges frie tid. En lov som kræver en forældrebe-
styrelse, som kun har fokus på fritiden. En lov som sikrer, at der er en egen le-
delse og veluddannet personale, som kan håndtere større børn og unges frie tid 
og ungdomsliv. En lov som sætter loft over forældrebetalingen, så alle har råd 
til et klubtilbud. 
 Vi i bestyrelsen kan ikke forstå, at forskelligheden ikke kan få lov til at blom-
stre. Vi ser en styrke i forskellighed, en styrke i, at der er forskellige tænknin-
ger og vinkler på det enkelte barn, så et mere helt billede stykkes sammen i 
det samarbejde, der naturligvis skal være omkring det enkelte barn. Et tæt 
samarbejde mellem forældre, skole og klubben. 
  Vi ønsker altså fortsat en klub under dagtilbudsloven, også selv om det 
måtte betyde, at vi bliver en satellit til en af de større klubber. 

På vegne af Sirius Bestyrelse. Merete Taastrup. 
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HERSKIND BRUGSFORENING  
Af Ida Jensen, bestyrelsesformand 
 

   Så er det allerede blevet tid til at skrive et indlæg til Herskindsigt igen.  
Bestyrelsen har holdt en ekstra lang ferie i år, men det har butikken naturligvis 
ikke, og målt på omsætningen kan vi se, at kunderne heller ikke har holdt sig 
tilbage med at handle lokalt sommeren igennem. 
I sidste nummer sluttede jeg af med at ønske alle læsere en god og varm som-
mer og mindede om, at der altid er KOLDE øl og vand i Brugsen!  Hvor man-
ge KOLDE, der er gået over disken, ved jeg ikke, men i hvert fald er der solgt 
en masse andet – f.eks. regntøj og paraplyer! 
Omsætningstallene viser, at der fra januar til og med juli er en stigning i om-
sætningen i butikken på 5,3 % i forhold til sidste år eller 347.000 kr. Benzin-
salget er steget med hele 15,8 % eller 732.000 kr. Det ligger over vores 
budget, og er meget tilfredsstillende.  
 
Debatten om dividenden 
I juni opfordrede jeg alle til at komme med synspunkter omkring dividenden 
og andre ”Brugsforhold” på vores debatforum på Brugsens hjemmeside, eller 
ved at bruge ”ris/ros postkassen”, som står i vindfanget i butikken. Der har 
ikke været den helt store lyst til at deltage i debatten her i sommer, men en del 
har været inde på hjemmesiden og se, hvad andre har skrevet. ”Ris/ros post-
kassen” har slet ikke været brugt.  
Jeg vil selvfølgelig stadig opfordre alle til at komme med jeres mening om, 
hvorvidt dividenden skal fastholdes i Herskind. Klik ind på 
www.herskindbrugs.dk 
 
Køb på kredit 
Som det har været fremme i medierne, tilbyder FDB nu sine medlemmer at få 
udskiftet medlemskortet til et gratis MasterCard, som kan bruges i alle Coop-
butikker, og herunder altså også i vores egen Herskind Brugs. 
I Herskind Brugs har vi altid haft en del ”gamle” og trofaste kunder, som har 
haft fast månedskredit. Den fordel kan alle medlemmer altså nu få via Master-
Card. I modsætning til den eksisterende kreditordning har Brugsen ingen 
risiko for manglende betalinger ved MasterCard ordningen.  
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Herskind Brugsforening 
Kortet kan desuden bruges ved OK-tanken, så man behøver ikke at have to 
forskellige betalingskort. Men der er dog det problem, at køb af benzin og 
diesel med MasterCard ikke giver tilskud til boldklubben, så brug det gamle 
OK-kort hvis du vil støtte Herskind Boldklub.  
MasterCard kan selvfølgelig også bruges alle de steder i både Danmark og 
hele verden, hvor man kan betale med MasterCard. 
I butikken kan du hente en folder med tilmeldingsblanket og med mere infor-
mation om ordningen. Tilmelding kan i øvrigt også nemt ske via FDB’s hjem-
meside www.fdb.dk, hvor der også kan findes mere information.  
 
Personalet 
Som nævnt i sidste blad er der sket en del udskiftninger i butikkens personale-
stab. Bl.a. er Camilla og Katja fratrådt på grund af uddannelse. Morten Aaen 
er kommet godt i gang som 1. assistent i Herskind Brugs igen efter en lille 
”udflugt” til Fakta. Foruden Morten Aaen vil I møde 3 nye ansigter i butikken: 
Morten Bomholt, Mia Krogh og Linda Jensen. Alle tre er ansat som ungarbej-
dere i butikken og er klar til at betjene kunderne på den bedst mulige måde. 
Tag godt imod dem.  
 
Tilbudsavisen 
Dagli’Brugsens tilbudsavis, som plejer at blive uddelt onsdag, kommer nu 
først ud med reklamerne om lørdagen, men tilbuddene i avisen gælder fra 
torsdag. Det er naturligvis slet ikke tilfredsstillende, hverken for kunderne 
eller for butikken. Jeg ved, at en del kunder allerede har været i butikken og 
talt med uddeleren om det, og Michael har selvfølgelig bragt klagerne videre   
i systemet.  
Problemet skyldes, at det distributionsselskab, som Coop har indgået aftale 
med, ikke kan leve op til at omdele tilbudsavisen i landdistrikterne om onsda-
gen. Da 90 % af Dagli’Brugserne, herunder også Herskind Brugsen, ligger i 
landdistrikterne, er det et stort problem for vores kæde. Det, vi har fået at vide 
indtil nu, er, at det er meget vanskeligt at få løst problemet, bl.a. fordi ikke ret 
mange kunder klager over det. For at være sikker på, at jeres klage kommer til 
rette sted, kan I ringe direkte til COOP på telefon nr. 5159 3605 (Frank Rask). 
Både uddeler og bestyrelse vil selvfølgelig fortsat tilkendegive vores utilfreds-
hed overfor Coop ved alle givne lejligheder. 
Tilbudsavisen er naturligvis i butikken fra torsdag morgen, hvor man kan hen-
te et eksemplar, så længe lageret rækker. Den kan også ses på www.coop.dk.  
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Herskind Brugsforening 
Vinsmagning 
  Glæd dig allerede nu til torsdag den 1. november! Da er der igen mulighed 
for at smage på nogle gode vine ved et hyggeligt vinsmagningsarrangement.  
Denne gang foregår det i Herskind Forsamlingshus og vinene præsenteres af 
vinkonsulent Bjarne Bæk fra Excellent Wine. Brugsen vil i tilknytning til vin-
smagningen byde på et lille traktement, og der vil naturligvis være mulighed 
for at købe vinene til en favorabel pris. Tilmelding skal ske i Brugsen, så hold 
øje med opslag i butikken og/eller på vores hjemmeside, hvor der vil komme 
nærmere information om arrangementet. 
Bestyrelsens medlemmer er:  

• Ida Jensen, Vibevænget 67, Herskind (formand) 8695 4057 
• Lone Nielsen, Ladingvej 25A, Skivholme (næstformand) 8695 4476 
• Pia Brandt, Vibevænget 57, Herskind (sekretær) 8695 4646 
• Jørn Jensen, Voldbyvej 65, Sjelle 8695 4438 
• Ruth Bluhm, Vibevænget 4, Herskind 8695 4407 
• Lis Weiling, Vibevænget 29, Herskind 8695 4177 
• Christian Bager, Fuglevænget 24, Herskind 8695 4620 
• Suppleant: Henrik Andersen, Præstbrovej 4, Herskind 8695 4198 

Bestyrelsens medlemmer kan altid kontaktes direkte eller via mail. Mail-
adresserne fremgår af Brugsens hjemmeside under punktet Information/ 
bestyrelsen.   

 

 
 
 
 
 
 

HG&B  
har fået en flagstang 

 
af Torben Svendsen, 

 
som her ses flankeret 

af medarbejdere 
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    Herskind     
      Grundejer   
    &     
    Borgerforening    

Ordinær generalforsamling i HG&B 
afholdes i Herskind forsamlingshus 
tirsdag den 30.oktober klokken 1930 

 

Dagorden ifølge vedtægterne er: 
 

1.  Valg af dirigent. 
2.  Aflæggelse af beretning til godkendelse. 
3.  Regnskabsaflæggelse til godkendelse. 
4.  Valg af bestyrelse. På valg er Anita Haurum og Steen Teglbjerg. 
5. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
7. Indkomne forslag. 
8. Fastsættelse af kontingent. 
9. Eventuelt. 

 

    Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde skriftligt og 
senest 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 20.oktober. 
 

   For at vejre stemningen blandt foreningens medlemmer vil bestyrelsen vil 
gerne have følgende punkter debatteret på generalforsamlingen: 
 

1. Mulighed obligatorisk medlemskab af HG&B via fælles tinglysning. 
 

2. Snerydning – flere har ønsket genindførelse. Hvad vil det koste? Hvem 
skal gøre det? Hvordan skal det gøres? 

 
3. Byens udvikling og trafikforhold, herunder ønsker om ældreboliger og 

ønske om etablering af tunnel. 
 

HG&B-formand Mogens Grejsen, Fuglevænget 21, Herskind, 8464 Galten 
 
Bestyrelse: Se Herskindsigt juni 2007 side 21 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 
Siden sidst…. i HG&B 

   LEGEPLADSEN: Så fik vi vores flagstang sat op. Tusind tak til Torben 
Svendsen og hans svende som klarede den sag. Vi synes selv, den har fået en 
fin placering, så den kan ses over hele byen. Se foto side 20. 
  Vi har opsat en lille rutschebane på siden af ”dækhøjen”, så de mindre børn 
også kan få en rutschetur uden at blive alt for bange. 
  Desværre er vi ikke kommet længere med nye legeredskaber, men har efter-
hånden skrabet penge sammen til en udvidelse. 
Vi har efterårs-legepladsdag den 27.okt.kl. 10, hvor vi skal gennemgå bedene 
og sat havemøblerne i vinterhi igen. Alle er velkomne til at gi en hånd med. 
Petanquebanen bliver ikke brugt, og den ser efterhånden lidt miserabel ud.  
Det er spørgsmålet, om vi skal droppe den eller renovere den? Vi skal også 
have repareret de faste borde og bænke, som blev lavet midlertidigt sidste år. 
  VIRKSOMHEDSBESØG: Vi har haft virksomhedsbesøg hos Birthe, 
”Specialité”, Lyngballevej 6, Herskind. Der var fuldt hos, og deltagerne var 
meget begejstrede for det flotte arrangement. Tak til Birthe, fordi hun ville 
åbne dørene for os.  
  SANKT HANS FESTEN: Den blev alle tiders succes. Både kulinarisk, 
vejrmæssigt og hvad angår bål. Sidstnævnte var dog lige ved at tage magten 
fra os, så næste år skal vi lige huske at have haveslangen lagt ud og så måske 
nøjes med lidt færre paller på bålet!! 
  Økonomisk gik det også forrygende. Vi bespiste alle deltagende medlemmer 
gratis med helstegt pattegris med diverse salater og flutes og dertil pølser og 
snobrød til børnene. Det var lidt en satsning, vi tog, men takket være en flot 
omsætning endte vi med en nettoudgift for foreningen på under 100 kr.!  Spe-
ciel tak til René, Ole og Gunnar for deres store frivillige indsats med svinet! 
  VELKOMSTGAVER Vi var kommet lidt bagud med at byde folk velkom-
men, og der har desuden været stor indflytning i Hertha, som vi også lige skul-
le have styr på. Så torsdag den 6.9. var der ”store velkomstdag”. Vi udlevere-
de ikke mindre end 23 velkomstbuketter/-gaver på 1 dag. Det var ny rekord. 
Vi håber, at de nye beboere vil gøre brug af vores tilbud om at deltage i fore-
ningslivet og handle i brugsen og på den måde hurtigt falde ind i rytmen i 
vores lille by. 
  PARKERING Der er fortsat problemer med uhensigtsmæssig parkering på 
stamvejene – Så er det sagt – igen - igen!  
 ÅRETS LANDSBY: Vi synes faktisk, at vi gør ret meget for at få vores by 
til at være et godt sted at bo og leve. Så nu syntes vi, tiden var inde til at ind-
stille Herskind til at være ”Årets Landsby”. Der er så mange aktiviteter i gang 
overalt i byen, at man umuligt kan nå at deltage i dem alle. Det er heller ikke 
meningen, for der skal helst være noget for enhver smag. Vi har derfor lavet 
en meget - synes vi da selv - flot ansøgning om at få titlen, og vi ser med 
spænding frem til dommerpanelets afgørelse!!         Mogens Grejsen  
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    Herskind     
      Grundejer        Besøg på 
    &  
    Borgerforening   Kran-Elektro 
   

Tema: Kend din by - Besøg på lokale virksomheder. 
Torsdag den 20. september kl. 19.30 til ca. 21. 

 
Nogle mener, at vi efterhånden har fået et fast vartegn i Herskind - nemlig den 
store kran på Langelinie!  

• Hvorfor står den der - tilsyneladende uden at blive brugt? 
• Hvad foregår der egentlig i de store haller? 

 
Ja, det er nogle af de spørgsmål firmaets ejer, Jesper Bøgh, vil kunne give os 
et svar på denne aften. Han vil vise os rundt i hallerne, og for de særligt mo-
dige vil der blive mulighed for at komme en tur op i en kran og nyde den helt 
fantastiske udsigt! 
 
Derefter vil der være filmforevisning i en af hallerne, hvor Jesper og Mette er 
vært ved en kop kaffe og kage. Der er plads til 30 deltagere og billetterne vil 
blive tildelt efter ”først til mølle princippet”.  
 
Deltagelse er gratis for medlemmer af Herskind Grundejer og Borger-
forening. (Pris for ikke-medlemmer er 25 kr.) 
 
Der bliver rift om pladserne – så meld dig straks til aktivitetsudvalget!: 
Hans Gravsholt på tlf. 8695 4155 eller Sussi Bager på tlf. 8695 4620. 
 

Mogens Grejsen  
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Grundejerforeningen Lærkebo 
  Bestyrelsen har holdt et møde, som især drejede sig om vores grønne områ-
der. Som I ved, har vi spurgt børnene, hvad de gerne vil have på legepladsen. 
  Vi er nu sporet ind på at opføre et legehus. Jesper har fundet et glimrende 
hus og har fået frie hænder af resten af bestyrelsen: Han kan købe huset eller 
en billigere model! Et sikkerhedsgodkendt hus er nemlig noget dyrere, end de 
fleste i bestyrelsen havde forestillet sig, men vi føler, at vi ikke kan vælge 
andet. Valget er faldet på det hus, I kan se på billedet. 
  Som I helt sikkert også ved, har sommeren været den vådeste i 26 år, og for 
Lærkevænget har det betydet, at vores gynger ikke er blevet malet endnu. Nu 
håber vi, at sidste arbejdsdag den 22. september ligger i forlængelse af et par 
solskinsdage, så vi kan få det gjort. 
  Leo Sørensen har endnu ikke påtaget sig sit ansvar for vejen, og derfor kan 
vi stadig ikke etablere fartdæmpning. Men vi kan komme med et par opfor-
dringer: Vi ser især "gæster" på vejen køre for hurtigt, og vi håber, I vil løfte 
pegefingeren, hvis jeres besøgende er blandt dem. Og især en opfordring til 
forældrene: Uanset hvor langsomt man kører, har man ikke reaktionstid nok, 
hvis børnene cykler for fuld fart ud fra stikvejen ved legepladsen og direkte ud 
på kørebanen. Alle børn, der er gamle nok til at cykle, bør kunne lære det. 

Med venlig hilsen. Bestyrelsen af Grundejerforeningen Lærkebo 

Planlagt legehus på  
Lærkevængets legeplads  
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Viden om dansk natur 
Styning af Poppel og pil. 
 
Hvad er styning?  
Ved styning forstås fuldstændig nedskæring af hele træets krone, oftest poppel 
eller pil. Ved styning kan gode træer bevares længere end ellers…… 
 
Hvordan styner man popler og piletræer?  
Styning af popler og piletræer satte tidligere sit tydelige præg på det danske 
landskab. Styning anvendes, når poppel- eller piletræet er blevet alt for stort 
og skygger alt for meget. Styning foretages med sav eller motorsav. Også 
Ask, Ahorn og Lind kan med fordel stynes. 
 
Hvordan bør man styne popler og piletræer?  
Man behøver ikke at vente til træet er mange år gammelt. Styningen består 
ganske enkelt i, at man saver stammen over i den ønskede højde. Normalt vil 
træet nu sende kviste ud til forskellige sider fra stammens top. Husk det er et 
meget voldsomt indgreb og pas på, når motorsav anvendes. 
 
Styning fremover.  
De nye kviste vil være forsynet med knopper. Når kvistene har en passende 
længde klippes de med en beskærersaks over den anden eller tredje knop. Dis-
se knopper vil sende kviste ud i forskellige retninger og kan nu komme til at 
danne en tæt top. En lignende beskæring (styning) foretages nu efter behag. 
 

”Ovenstående artikel er sakset fra nettet”  
 

Denne gamle danske tradition, bliver nu til dags betegnet som 
skamfering  og forvekslet med fældning, ærgerligt...  

 

Med venlig hilsen Klaus J. Gierl, Lærkevænget 17, Herskind  
 

Bed & Breakfast i Skivholme 
   På Borumvej 26 i Skivholme, er det ikke kun de små sorte Dexter køer, der 
har det godt. Der bliver også hygget om gæster fra hele verden i den lille Bed 
& Breakfast i den gamle stald. Vi har to dobbeltværelser og en dejlig pejsestue 
med en skøn udsigt og direkte adgang til haven. 
   Har du inviteret flere gæster, end du kan huse, så ring til os på 86 95 47 67. 
Du kan se billeder på webadressen http://www.net-bb.dk/E-ostj/E-27.htm.  
Vi har åbent hele året.                Karen Engell Dalsgaard 
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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 

 
 

Loppemarked 
Søndag d.16.september kl. 10-14 

Auktion kl.12 
 

Tombola og salg af forfriskninger 
Børn kan lave deres eget loppemarked uden for huset 

 

 
 

Høstfest 
Lørdag d.6.oktober kl.19 

Entre: 100 kr. 
Medbring selv madkurv eller bestil buffet til 150 kr. 

Musik af Kalles Firemands Orkester 
Jørgen Liin Kristensen fortæller om Skivholme i gamle dage 

 
Tilmelding til festudvalget senest 24.september 

Sanne og Orla tlf. 8695 4342 
Margit og John tlf. 8695 4072. Mail: margit@familie.tele.dk  
Annette & Gunnar tlf. 8624 8685. gunnarhansen@tdcadsl.dk 

 

 
Kommende aktiviteter: 
Hatte – teater: Søndag d.14.oktober kl.14 
Andespil. Søndag den 4.november  
Travetur 1.søndag i advent. Gløgg m.m. Søndag d.2.december 
 

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 har i år dette på plakaten: 

Vanvid i Waders er titlen på en aldeles vanvittigt,  
morsomt og en anelse pikant forestilling som 

d. 26. og 27. oktober opføres i Herskind Forsamlingshus. 
 
  Herskind Dilettantforening er allerede nu i fuld gang med at ind-
øve dette forrygende stykke. Som så ofte før er Anne Kaae vores 
hårde, men (u)retfærdige instruktør, som onsdag efter onsdag 
hundser med vi stakkels skuespillere.  
  I år er truppen en blanding af gamle garvede og helt nye skuespil-
lere. Jan Borggård, Merete Taastrup, Steffen Brandt, Lone Smed, 
Susanne Lauritsen, Keld Pedersen, Ruth Satori, Anita Haurum og 
Trine Frengler er den trup, som i år skal levere en super præsta-
tion på scenen. Gå ikke glip af denne oplevelse.  
  Lørdag aften spilles der op til dans, af vores helt og aldeles her-
lige og meget lokale DJ: Mikkel Stoustrup. 
  Kom og få en herlig aften, medbring gerne din nabo, dine kollegaer 
og venner, eller hvem du nu har lyst til.  
  I år har Forsamlingshuset været nødt til at trække sig fra sam-
arbejdet. Det betyder, at vi godt kan bruge lidt ekstra hænder.  
Vil du smøre boller og lave kaffe fredag aften, vil du hjælpe med 
en bar-tjans lørdag aften, eller vil du på anden vis tilbyde din 
hjælp, så kontakt Anne Kaae snarest. (8695 4947). 

Sæt et stort X i kalenderen og støt dette lokale arrangement. 
Sammen har vi store muligheder her på ”Nordpolen”. 

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. Tlf. 2063 4390 / 8695 4180 

  
Skal du have fest?      –     Herskind er bedst! 

  
Forsamlingshuset har op til flere ledige weekender i efteråret.  
Ring til udlejer og forhør om, hvornår der er ledigt. 
  
Udlejningspriser: er uændret fra tidligere år. 
Se www.Herskindsigt.dk. Medlemmer: 1.050 kr. incl. rengøring, plastsække, 
sæbe, toiletpapir m.m. samt vask af viskestykker/håndklæder. 
Ikke medlemmer: 1.350 kr. incl. ovenstående. 
  
Kommende arrangementer: 
  
Dilettantfest d. 26. – 27. oktober. Se siden fra Dilettanterne (side 27) 
  
Juletræsfest: Søndag d.9.dec. kl. 14 – 16. 
Løbesedler kommer i postkasserne senere. 
  
Generalforsamling: Februar: Datoen endnu ikke fastlagt. 
Mandehørm: Evt. fredag d.8.februar (hvis nogen melder sig til udvalg). 
Quindeaften: Marts: Datoen endnu ikke fastlagt. 
  
   Bestyrelsen vil herigennem rette en tak til alle, som støtter Herskind For-
samlingshus med sponsorstøtte samt til alle jer, som lejer forsamlingshuset   
til jeres fester. Endvidere tak til alle de medlemmer, som har valgt at forny 
medlemskontingent. Også tak til de nye medlemmer, som ikke tidligere har 
været medlem af Herskind Forsamlingshus. Uden denne opbakning kunne 
berettigelse for forsamlingshusets eksistens diskuteres. 
 
Nu mangler vi blot flere hænder til bestyrelsesarbejdet. Tænk over dette 
til generalforsamlingen i februar – giv en hånd eller to. 

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. 115        Sept. 2007  
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Herskind Boldklub 
Bestyrelsen orienterer 

 Sommeren er forbi – eller havde vi overhovedet sommer i år? I hvert fald 
havde vi sommerfest – og den gik rigtig godt. Vi var heldige med vejret – det 
holdt nogenlunde tørt alle dage, selv om det ikke ligefrem var hedebølge, som 
det sommetider har været. 
 
 Sportsmæssigt kneb det lidt med planlægningen – FC Langelinie aflyste alt, 
og det var selvfølgelig meget uheldigt for lørdagen, hvor der ikke var mange 
på pladsen hen over middag. Også serie 5 holdet var ramt af aflysning, så 
heller ikke dér kunne vi præstere samling! Men heldigvis lykkedes det i sidste 
øjeblik at samle til en sensationel kamp mellem ”gamle” seriespillere, som er 
holdt for længst – og de noget yngre, som spiller stadigvæk. En meget 
spændende og sjov kamp, som endte med sejr til de unge – ikke overraskende! 
Godt gået, I gamle – håber ikke det gjorde ondt for længe! 
 
 Bortset fra det var festen lige så godt besøgt, som den plejer at være, og det 
resulterede da også i et pænt overskud – også selv om Pilgrimsvandringen og 
vableballet i hallen foregik sideløbende. Tak til alle for god opbakning, for 
alle de positive tilbagemeldinger, og for al den hjælp, som er uundværlig for 
os for at afvikle de traditionelle festdage.  
 
 Mon ikke der også bliver sommerfest i uge 33 næste år? Ja, det afhænger jo 
af det nye festudvalg (Mette, Pia, Rikke og Brian) og deres familier, om de 
har mod på endnu en omgang. Det kommer jo ikke af sig selv, skulle jeg hilse 
og sige! Men tak for ”kampen”, det har været godt at arbejde sammen med jer. 
 
 Og så - straks efter sommerfesten - kommer indendørssæsonen. Vi er klar 
med tilbud til børn – unge og ældre, se halplanen og vælg det, du allermest har 
lyst til. Her vil vi gerne fremhæve tilbud om ”Åben Idræt” hver lørdag fra 10-
12, hvor familier kan møde op og være med til diverse aktiviteter. Der foregår 
forskellige ting afhængigt af, hvem og hvor mange, der møder op – og i øvrigt 
hvem instruktøren er. Der er forskellige instruktører hen over sæsonen, idet 
dagene er delt op mellem flere ansvarlige og kompetente iværksættere. 
Deltagelsen er gratis indtil efterårsferien, hvorefter det koster 10 kr. pr. person 
pr. gang.. 
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Herskind Boldklub 
 

HERSKINDHALLEN  SÆSON 2007/2008 
 

Håndbold: Mandag  16-17   1.-2. kl 
                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 14 år - ? 
 Tirsdag    19-20.30 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 
 

Præmiewhist 
   Start torsdag den 4. oktober kl. 19.00 – og efterfølgende hver torsdag i 
klublokalet ved Herskindhallen. 

  Inge Houg Jakobsen – Herskind Boldklub 
 

Petanque 
   Petanque sæsonen er snart forbi. Vi har haft mange hyggelige timer med 
sjove og muntre kommentarer/indslag – jo, vi hygger os rigtigt. 
 
Vi har fået anlagt nye baner, som er færdige og klar til brug fra næste sæson. 
Alt det har vi fået lavet på frivillig arbejdskraft. 
 
Der skal hermed lyde en stor tak til TLM, som har ydet en stor hjælp, og tak 
til alle, som har været med til at få banerne færdige. 
 
Fra næste sæson har vi plads til endnu flere, så mød op og prøv, om det er 
noget for dig/jer. 

Petanque-afdelingen/ Sanne 
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Herskind Boldklub 

OLD BOYS fodbold   
  Sidste kamp for 7-mands-veteranholdet er mandag den 24.september og 
for 11-mands-old boys er det onsdag den 26.september. Herefter trænes 
ude mandag kl.19-20 og inde onsdag kl.20-22. 
 Begge hold ligger i toppen af deres respektive rækker, så hvis ellers fest-
udvalget kunne få fastsat en dato, kunne det ligne en afslutningsfest med 
dobbelt oprykning. Der nævnes ingen navne, men festudvalget består af tre 
ungersvende fra den østligste del af Lærkevænget, og ingen af dem er gam-
le (eller gode) nok til at spille på veteranholdet. Mens turneringerne er 
afviklet, har vi med nogenlunde succes trænet om søndagen kl.19-20. 
 Endnu en god sæson er ved at rinde ud, og hvor mærkeligt det end lyder, 
glæder vi os nu til vintertræningen med efterfølgende hygge i klublokalet. I 
Herskind Oldboys spiller vi nemlig kampene to gange. Først på banen og 
dernæst teoretisk i klublokalet. I sidstnævnte er Tommy altid på det 
vindende hold. Tak for i år og god vinter.  Bjarne & Poul 
PS: Den traditionelle sommerfestturnering blev naturligvis vundet af Herskind. 
 

HB Serie 5 
 

    Forårs sæsonen endte med en 6. plads, kun 3 point fra oprykningsspillet. 
Efteråret forsætter med flot spil og flotte resulter. Der er en rigtig god gejst   
på holdet, og der er også kommet flere spillere til her i efteråret. Vi håber 
på, at de gode takter fortsætter. Stillingen d.9.9.2007 er følgende: 
Nr. Klub Kampe V U T Score Point 
1. Harlev IK 5 4 0 1 17- 9 12 
2. Herskind B 5 3 1 1 21-13 10 
3. Sabro IF (1) 4 2 1 1   8- 6   7 
4. Hadsten SK (1) 5 2 0 3   8- 9   6 
5. Galten FS 4 1 0 3   7-13   3 
6. Låsby B 5 1 0 4   5-16   3 
 

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 Hersk9ind B Næshøj Idrætsc.  
269533 22.9. kl,13 Låsby B Herskind B Låsby Stadion  
269536 29.9. kl.13 Herskind B Sabro IF (1) Herskindskolen 
269537  7.10.kl.16 Galten FS Herskind B Klank Idrætsanlæg 
269542 13.10.kl.13 Herskind B Hadsten SK Herskindskolen 

Paul Fox  
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Herskind Boldklub 
 

    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.  

Efterårs sæsonen 
Så er vi kommet i gang igen efter sommerferien. Efterårssæsonen strækker sig 
i år til oktober, så FC Langelinies sidste turneringskamp ligger 7.okt. 2007. 
Støt op omkring hjemmekampene, spilletider findes på JBUs hjemmeside.    
Se hvordan på klubbens hjemmeside www.fclangelinie.dk 
  
Sommerfesten 
I år var vi ikke i stand til at afvikle ungdomskampe ved Herskind Byfest. Øv. 
Vi var massivt ramt af afbud fra modstanderne, ligesom Serie5 kampen ikke 
kunne rykkes til lørdag, men måtte afvikles fredag aften. 
  
Stor tak til de fodbold interesserede (både på og uden for banen) der medvir-
kede ved lørdagens hurtigt arrangerede "bykamp", hvor et sammensat Byhold 
mødte det lokale Serie 5 hold. 
  
Fodboldafslutning 
FCLs bestyrelse arbejder lige p.t. med planerne for fodboldafslutningen, 
hvorfor vi ikke kan røbe yderligere. De respektive trænere vil få besked 
hurtigst muligt. 
  
Vinter/inde fodbold 
Vi forventer igen i år at kunne tilbyde indefodbold i FC Langelinie. Mere 
herom senere. 
 

Mvh. Samarbejdsudvalget FC Langelinie. Steen Hansen 

 33 

http://www.fclangelinie.dk/
http://www.fclangelinie.dk/


Herskind Boldklub 
 

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

HERSKINDHALLEN SÆSON 2007/2008 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tid Lørdag  

16-17 Håndbold  
(1.-2. kl.) 

Forældre/barn 
Gymnastik 

Springgym. 
Begyndere 

Fodbold 
FCL 

Fodbold 
FCL 8-9   

17-18 Håndbold  
(årg.95 - 97) 

Badminton 
ungdom - 
begyndere 

Springgym. 
Hip Hop 
Dans (fra 

ca. 5-14 år)

Fodbold 
FCL 9-10   

18-19 Badminton 
voksne 

Badminton 
ungdom - 

øvede 

Springgym. 
Øvede   10-11 Åben 

idræt  

19-20 Badminton 
voksne 

M/K Aerobic  
voksne 

Fodbold    
old boys 

Gymnastik 
M/K  (fra 15

år og op) 
 11-12 Åben 

idræt  

20-21  M/K Aerobic  
voksne  Fodbold 

Senior  12-13 Fodbold 
FCL  

21-22      13-14 Fodbold 
FCL  

 
Se Herskindsigt december 2006 side 34, hvor sponsorudvalget vises. 
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      Det gik jo godt! – dejligt at tænke på Skivholme Kirke som DR Kirke og 
på den vellykkede pilgrimsvandring.  Men det er ikke godt og nok heller ikke 
rart at hvile på laurbær. Vi skal se fremad, så her kommer efterårets program. 
 
    Søndag den 23.september er der festlig høstgudstjeneste i alle tre kirker:  

 Kl.1030 i Skivholme,    kl.14 i Skjørring    og kl.19 i Sjelle 
  Det er god, gammel skik at mødes i kirken for at sige tak for høsten og alt 
andet godt. Kirkekoret medvirker, og jeg kan lige gøre opmærksom på, at der 
er plads til flere deltagere i koret, og det er nok, at man gerne vil synge sam-
men med andre. Koret øver hver anden onsdag kl.1830-21, og det er gratis at 
deltage. Korleder er Birthe Skytte, vores organist. 
 
   Torsdag den 27.september kl.1930 er der foredrag i Sognegården. Tidligere 
højskolelærer og friskoleleder Ronald Risvig sætter en helt ny vinkel på Mata-
dor-serien. Han kalder sit foredrag ”Matador – en folkelig prædiken”. 
 
   Søndag den 21.oktober kl.1330 inviteres alle tre sogne til sogneeftermiddag 
i Skivholme Kirke og i Sognegården. Allerede i starten af 2007 havde aktivi-
tetsudvalget planer om at lade pilgrimsvandring være temaet for årets sogne-
eftermiddag. Senere blev Mogens Grejsens idé om en stor pilgrimsvandring 
som bekendt en realitet i august, så der har vi været rigtig heldige. Pilgrims-
præst  Elisabeth Lidell blev kontaktet, og hun lovede at komme. Gudstjene-
sten kalder hun en pilgrimsgudstjeneste, hvor man bevæger sig rundt på 
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Kirkesognene 
 kirkens område – også udenfor. Efter kaffebord i Sognegården holder hun 
foredrag: ”På Herrens mark – en pilgrimsvandring til Santiago de Compostella 
i Spanien”. 
   Hun har selv fulgt den gamle pilgrimsrute og opdagede, at evangeliet ”skal 
have ben at gå på” – for at flytte sig mentalt kan det være nødvendigt at flytte 
sig konkret og fysisk. Foredraget suppleres med billeder og musik fra 
vandringen. 
 
Kirkehøjskole 
   Samarbejdet mellem de syv sogne i tidligere Galten Kommune fortsætter. 
Folderen om foredragene er ved at blive udarbejdet, men tid og sted for de to 
første foredrag kommer her: 
 
   Onsdag den 24.oktober kl.14 i Storring Kirke og konfirmandstue. Foredrag 
om Århus-professor K. E. Løgstrup ved tidl. domprovst i Maribo, Ole Jensen, 
fra Hurup i Thy. 
 
   Torsdag den 22.november kl.14 i Skovby Kirke og konfirmandstue. Fore-
drag om ”Det meningsfyldte liv” ved Mikkel Wold, sognepræst i Marmor-
kirken i København. Se nærmere omtale i Kirkebladet og i folderen, som 
ligger fremme i bl.a. våbenhusene. 
 
 
   Onsdag den 31.oktober kl.1930. Sangaften i Sognegården, hvor man kan få 
rørt stemmerne og høre noget om både gamle og nye sange i den nye højsko-
lesangbog. Organist Birthe Skytte spiller på det nye klaver, kirkekoret synger 
for, Eva Bach fortæller, og alle synger så godt, de nu kan. 
 
   Tirsdag den 13.november kl.1930 i Sognegården. Debataften eller måske 
snarere samtaleaften. Emnet bliver: ”Folkekirken – død eller levende?” 
   Vi har 3 sogne og 3 smukke middelalderkirker. Kirkerne er selvfølgelig 
smukke rammer om de højtidelige stunder i livet – men hvad mere?  
Er der mere??? Hvordan ser det hele ud om bare 10 år?   
Hvordan må kirkerne bruges, eller skal de bare lukkes for at spare penge? 
   Samtale fremmer som bekendt forståelsen og åbner for nye muligheder. 
Lige præcis det er meningen med denne landsdækkende samtaledag, hvor 
initiativet kommer fra ”Kirkeligt Samfunds Oplysningsudvalg”. 
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Kirkesognene 

Nyt  -  Nyt  -  Nyt Gospel  -  work  -  shop 
 

   I mange år har der været en gospelkoncert i én af vore kirker. Nu bliver der 
mulighed for selv at være med i denne glade, medrivende, rytmiske sang. Det 
bliver lørdag den 24.november fra kl.9 til ca.17.  
   Lydiah Wairimu Njoroge leder sangen. Hun er født i Kenya og har altid sun-
get i kirkekor og andre kor. Hun har boet i Danmark i 10 år og har været leder 
af forskellige gospelkor i Jylland. Hun vil lære os at synge en 5-6 sange, og 
desuden får vi lidt om sangteknik, lidt om gospelmusik og rytmer, lidt om at 
formidle budskabet og frem for alt meget om glæden ved at synge. 
   Uden mad og drikke ….. 
   Kl.9 er der kaffe og rundstykker, frokost kl.12 og eftermiddagskaffe kl.15. 
Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding senest den 15.november 2007 
til Margit Kristensen tlf. 8694 3341 eller Eva Bach tlf. 8695 4130. 
 

   Naturligvis skal vi også have den årlige gospelkoncert.  
I år bliver det i Sjelle Kirke onsdag den 12.december kl.19 
   Bel Canto koret v/Henning Vilén lover en julekoncert med stemning og 
glæde. Der vil være gospel, julesange og fællessang. 
 
   Hold i øvrigt øje med Kirkebladet, der kommer i oktober og december, og 
med annoncer i Galten Folkeblad.             

Aktivitetsudvalget v/Eva Bach 
 

 
Lydiah Wairimu Njoroge 
underviser i Gospel d.24.nov. 

Tidl. højskolelærer og friskoleleder Ronald Risvig 
Foredrag d.23.sept. om ”Matador – en folkelig prædiken”  
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KFUM-spejderne i Herskind 
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Spejderdepotet. 
  
Besøg dit lokale spejderdepot, som du finder på Vibevænget 8, Herskind.  
Tlf. 86 95 41 80. bedst mellem kl. 17 og 18. 
Spejderudstyr i begrænset sortiment haves. Kom og kik. 
Efterlysning: Hjælp en spejder med en brugt uniform, som depotet køber for 
prisen 200 kr. 

                                                                Anna Marg. Kristensen  
  
 

Spejderhjælpsuge i uge 39 
”Raske børn hjælper syge børn” 

  
Spejderne kommer rundt for at sælge arbejdskraft for et mindre beløb, som 
samles sammen og sendes videre til korpset. Her formidles pengene til dem, 
der skal have dem. Pengene er ikke til spejdernes egen lomme. 
Forslag til arbejdsopgaver: Rive blade sammen, støvsuge/vaske bil, lufte 
hund, samle æbler sammen m.m. Tag derfor godt  imod dem. 

                                                          Hilsen grupperåd og ledere 
  
 

Julemarkedet. 
  
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag d.25.november kl.1330 – 16. 
Da holder spejderne deres årlige julemarked i Herskind Forsamlingshus. 
Traditionen tro vil der være tombola, spejderflid, mulighed for at lave egen 
kalenderdekoration samt købe gløgg og æbleskiver. 
NB:  Indsamling til tombola og amerikansk lotteri vil ske i uge 46 og 47. Her 
vil grupperådet bede alle husstande om, at bakke op omkring spejdernes 
julemarked ved såvel at besøge julemarkedet samt give en lille gave til tombo-
laen. Alt kan bruges, legetøj, chokolade, julepynt, kaffe o.s.v. Kun fantasien 
sætter grænser. Vi stiller kun ét krav, at tingene er nye og ubrugte. 

                                                                   Hilsen grupperådet 
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Nyt fra bæverdammen 
 
   Efter en dejlig sommerlejr i både sol og regn er vi hjemme på 
Trekanten igen. Vi har sagt farvel til mange bævere, som rykkede 
op til ulvene, men vi håber, at vi ser mange nye. Vi er startet med 
hygge og bål, løb på spejdergrunden, senere vil vi lave suppe over 
bål. 
  
   Sidst i september tager vi til Djursland på weekendtur. Her skal 
vi være sammen med 70 andre bævere fra området. 
  
   Alle børn som går i 0. eller 1. klasse er velkomne hos bæverne. 
Vi mødes hver torsdag kl. 17– 1830.  
Kontaktperson: Helle Pedersen. Tlf. 86 95 42 80 
  

Hilsen bæverlederne: Helle, Joanna, Bente og Hanne   
 
  

Kort nyt fra Ulveflokken. 
 
Vi er kommet godt i gang med ulvemøderne efter ferien og en rig-
tig god sommerlejr i Sinstouhytten. Vi nyder, at det er lyst til vores 
møder, som foregår hver tirsdag kl. 18-1930, så vi kan være ude.   
 
For tiden arbejder vi på, at de nye ulve får taget deres knivbevis og 
lærer de mest grundlæggende knob. Vi øver os også i at finde vej, 
ved at gå korte ture sammen i små grupper og på forskellig vis 
lægge ruter ud for hinanden. Senere på efteråret skal vi have byg-
get et antal bivuakker, som skal bruges til en overnatning på spej-
dergrunden den 26.-27. oktober. Derefter og til hen i november 
arbejdes der med spejderflid, og vi laver ting, som kan sælges på 
julemarkedet.  
  

Med spejderhilsen Ulvelederne. 
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Nyt fra gruppen 
 
   Efterårets første måned er gået i gang ifølge kalenderen. Og 
dermed også spejdermøder for bævere og ulve. 
   Godt at være i gang igen. Sommeren bød på en rigtig god 
sommerlejr i uge 28, hvor vi havde 5 dage med blandet vejr og 
mange gode spejderoplevelser. 
 
   I uge 39 er der spejderhjælpsuge. Friske spejdere kommer rundt 
og gør en god gerning. Tag godt imod dem, når de kommer rundt 
og banker på. Måske trænger du til at få pudset vinduer, slået græs, 
eller fejet. 
    Pengene som spejderne tjener går til det gode formål at bygge 
skoler i Sydsudan. 
 
    I efteråret er der grupperådsmøder mandag 17.september og 
mandag 29.oktober. Den 25.november afholdes årets julemarked i 
forsamlingshuset. Vi glæder os til denne hyggelige dag, hvor der 
også er udbringning af juledekorationer til pensionisterne. 
 
    Der er lys forude! Vi har fået 7 ”nye” lamper fra skovbyskolen 
til belysning ned af vejen til spejdergrunden. 
  Grupperådet arbejder på at få dem op, så der bliver lys ned ad 
vejen i den mørke tid. 
 
Et godt spejder-efterår til alle. 
 

Spejderhilsener  NelsJørgen  
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Skanderborg afdeling      
 

   Bestyrelsen i den nye lokalafdeling for hele Skanderborg Kommune er 
vist i dec.-udgaven. Af særlig interesse for Herskind-området må være de 
planlagte ture i kommunen. Se også omtalen af Sporenes Dag på side 12. 
 
  Turnavn Dato, tidspunkt  Mødested Turleder 
 og varighed  
Svampetur 16.sept.  kl.13-16 Dørup Skov Hanne Bjerre 
Svampetur 23.sept.  kl.13-16 Jeksendalen Peter Lange 
   
Som det fremgår af oversigten, er det Peter Lange, der fortæller om svampene 
på turen i Jeksendalen. Turen starter ved Kollens Mølle lidt nord for Jeksen. 
Mødestedet er ca.1½ km nord for Jeksen. Drej mod øst ad Kollens Møllevej, 
og efter ca.500 m er der en P-plads. 
  I Dørup Skov findes mødestedet ved at se efter et skilt i Dørup, der viser til 
”information”, P-plads og ”Dørup Hestestald”. Dørup Skov ligger på en skrå-
ning syd for Mossø, og der er udsigt over søen.  
   Alle er velkomne på begge ture, som vil blive omtalt i Uge-bladet og Galten 
Folkeblad. Hovedvægten vil blive lagt på spiselige og letgenkendelige svampe. 
Medbring gerne kurv og kniv. Husk eftermiddagskaffen.  
 
  Årsmøde den 7.november i Kirkecentret, Kirkevej i Skanderborg 
  Det er på årsmødet, du kan gøre din indflydelse gældende. Mød derfor op. 
Ved årsmødet vil Hanne Øster fra Miljøcenter Midtjylland fortælle om fred-
ningerne i området, og om formålene med fredningerne stadig kan oprethol-
des. Skal vi have fredninger i Skanderborg Kommune? 
 

Yderligere information:  
Årsmøde: Form. Olaf Møller, tlf. 8689 8789. Mail: olaf.moeller@sol.dk  
Dørup-turen: Hanne Borre, tlf. 7578 2454. Mail: hb@postkasse.net  
Jeksen-turen: Hans Gravsholt, tlf. 8695 4155. Mail: hagra@mail.dk  

    Hans Gravsholt  
PS: Se også omtalen på side 12 af Sporenes Dag d.21.okt. på Sporet ved Herskind 
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Hertha Levefællesskab 
 
har i løbet af det sidste års tid gennemgået en kraftig udvidelse, idet 
Landsbyfonden har bygget 13 nye boliger på Landsbyvænget 19 og 24. 
De er blevet beboet i løbet af foråret og sommeren. Dertil kommer et 
enkelt nyt privatejet halmhus og et igangværende byggeri af et privatejet 
lavenergihus. I alt er der nu ca. 120 beboere på Landsbyvænget, hvoraf 
20 udviklingshæmmede. 
   I øjeblikket har vi 9 malkekøer og 7 kalve. Vi har ikke høns for tiden, 
men der er 6 grise på marken. Vores mejeri og vores økologiske bageri 
forsyner som hidtil ikke bare Hertha Levefællesskab, men varerne fin-
des også i den lokale Dagli’Brugs. 
   De kulturelle aktiviteter i Hertha – som alle er velkomne til at deltage i 
– vil blive annonceret ved opslag i Dagli’Brugsen, idet det i øjeblikket 
er uafklaret, om ”Onsdagscaféen” bliver genoptaget på en anden dag, og 
der er ikke planlagt datoer for genoptagelse af ”Café Ida”. 

Skønne september … 
Hertha begyndte ”skønne sep-
tember” med årets økologiske 
høstmarked søndag den 2. 

I 
 Vejret var ”strålende”(vådt), så det 
er først nu, flere dage efter, at vi 
med fuld ret kan synge ”Septem-
bers himmel er så blå”. Trods regn-
bygerne var humøret dog højt, og 
høstmarkedet var velbesøgt. Det 
skønnes, at besøgstallet var ca. 600. 
Landsbyvænget var gjort bilfri den-
ne dag. 
     Der var selvfølgelig boder med 
salg af økologiske varer, men der 
var også madcafé og kaffecafé, 
hvor man kunne få sulten og kaffe- 
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Hertha Levefællesskab 
tørsten stillet. Der var pandekagehus, og 
”Slikmutter” falbød søde sager rundt i hele 
 området.  
    Næsten uafbrudt trak Kallehauges jyske 
heste den halmpolstrede skoddevogn rundt 
med glade børn og voksne, og adskillige 
beboere havde åbnet deres hus for interes-
serede besøgende. 
    I stalden fik børnene lov at boltre sig i 
halmballer, og midt på eftermiddagen var 
der lejlighed til at overvære de nye kalve 
blive fodret med mælk i suttespand. 
 
 
   De Jydske Helte trak 162 betalen-
de gæster til deres cirkustelt, hvor 
de underholdt et veloplagt publi-
kum med akrobatik, musik, gøgl og 
spas. I caféen var der eftermidda-
gen igennem optræden ved lokale 
kræfter med festlig sang og musik, 
og høstmarkedet sluttede med, at 6 
spillemænd vandrede gennem 
Landsbyvænget, og efterhånden 
sluttede folk op med hinanden i hæn-
derne. Alle fulgtes til pladsen foran 
caféen, hvor der blev spillet op til 
folkedans – der var rigtig mange, der 
dansede i øsende regn og højt humør 
i deres brogede regnfrakker. – En 
meget festlig afslutning på høst-
markedet, og helt i overensstemmelse 
med høstsangen: ”Hurra, hertillands 
slutter høsten altid med et gilde og en 
dans”. 

Ole Vadsholt
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Hertha Levefællesskab 
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Hovedbrud for hele familien 
1. Forsidebilledet stammer fra en speciel lejlighed, hvilken? 

   2. Hvem skabte ideen til Pilgrimsvandringen i Nord? 
   3. Hvad sker der i Skivholme Forsamlingshus d. 6.okt? 
   4. Hvilke firmaer blandt annoncørerne bor Lyngballevej 6? 
   5. Hvilke klasser skal man gå i, hvis man gerne vil være bæver? 
   6. Arbejdes der på et seniorprojekt i Herskind? 
   7. Hvad skal skiftes i hovedbygningen på Herskindskolen? 
   8. Hvem har fået ny åbningstid: Onsdage kl. 15-19? 
   9. Hvor kan man købe på kredit samt bruge samme kort? 
  10.Hvilken dato har HG&B generalforsamling? 
  11.Hvad er Lærkebo´s seneste investering til legepladsen? 
  12.Hvilken dato mødes lokalhistoriegruppen igen? 
  13.Afholdes Sporenes Dag d. 21. oktober?      
  14.Har børnehaven Nordlyset en forældrebestyrelse? 
  15.Hvem står for udlejning af Herskind Forsamlingshus? 
  16.Holdes der Pilgrimsgudstjeneste i Skivholme Kirke?      D.? 
  17.Hvilke datoer arrangerer Naturfredningsf. svampeture? 
  18.Hvilken årgang er dette nr. af Herskindsigt?        Samt nr.? 
  19.Er der dilettantfest i Herskind Forsamlingshus? 
  20.Hvor mange sider har Hertha med i denne udgave? 
 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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Skt.Hans Skivholme 

 
Skt.Hans Herskind 

 

 
Pilgrimme i Skivholme Kirke 

 
Auktion v. HB´s sommerfest 

 

 
Hertha´s høstmarked  

Hønseskidnings-konkurrence 
Hertha´s høstmarked 

Kallehauges heste og vogn 
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