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31. årgang nr. 119        Sept.2008 

Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført 
kalender, og hvor teksten i de seneste 19 numre kan findes. 

 

 

 
 

”Dommer” og fhv. lærer på Herskindskolen Egon Kjær Sørensen 
uddeler diplom og præmie ved sommerfestens børnedyrskue 17.aug. 

http://www.herskindsigt.dk/
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  Hver tirsdag, når jeg åbner postkassen, ligger der 5 ugeaviser, og dem læser 
jeg troligt igennem for at finde info om mit lokalområde eller andet relevant 
info. Som regel er det en hurtig gennemlæsning, og bagefter har jeg fornøj-
elsen af at kunne bruge dem til optænding af fyret. 
  Når Herskindsigt kommer, bliver den læst mere grundigt igennem. Det er et 
skriv, der er relevant for mig med info om mit lokalområde, og jeg føler, jeg 
går glip af meget, hvis ikke jeg læser Indsigten. 
   Så hermed et stor tak til den ansvarshavende chefredaktør for sliddet og 
ulejligheden med at give mig relevant viden om Skivholme sogn ! 
 
  Det blad, du sidder med, er fyldt med spændende nyt. Prøv bare at læse om 
Herskind Boldklub og de mange tilbud, og som noget nyt kan du nu se serie 
4 fodbold!  
  Det bliver spændende, hvad mødet den 11. september bringer. Vi ved, hvad 
vi gerne vil i Skivholme sogn, så det er mere et spørgsmål om, hvor langt 
kommunen vil hjælpe os med at realisere vore mange ønsker. Det var jo rart 
snart at få den cykelsti til Herskindskolen. Se omtalen i bladet. 
  Hvad sker der på boligområdet – kommer der 3 projekter og hvornår? 
  Kommer du den 17. september for at trykke miljøministeren i hånden og se 
det nye åløb? 
  Har du husket at skrive i din kalender, hvornår arrangementerne om 
Sangens År finder sted ? 
  Eller kort sagt: Prøv selv at læse bladet igennem – der er utrolig mange 
informationer, som du bare SKAL læse om ! 
 

Det bliver også spændende, når bladet kommer både i papirudgave og 
elektronisk. 
 

God læsning 
Gunnar Hansen, Skivholme  
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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 2008.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD. September 2008   
  4 -  7 Aktivitetskalender 
  8 -16 Landsbyrådet  
 17-18 Herskindskolen, incl. SFO og Sirius (Mini-, Junior- og Ungdomsklub)  
 19  Nordlyset (Børnehaven)  
 20-22 Herskind Brugsforening 
 23-25 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 26  Skivholme Forsamlingshus 
 27  Herskind Dilettanter  
 28  Herskind Forsamlingshus 
 29-36 Herskind Boldklub 
 37-38 Skivholme-Sjelle-Skjørring kirkesogne  
 39-41 KFUM-spejderne 
 42  Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 43-45 Hertha Levefællesskab 
 46-48 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto 
Vinder af hovedbrud juni 2008: Bente Gravsholt, Fuglevænget 8  
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.46) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN senest den 1.dec.2008.   
Forsiden viser: Børnedyrskue ved sommerfesten d.17.aug. 
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt *) 8695 4155  
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
incl. SFO, Kometen & Sirius(Klubberne)  
Nordlyset (Børnehaven) Kirstine K. Jørgensen 2076 0927 
Herskind Brugsforening Ida Jensen 8695 4057 
Herskind Grundejer-Borgerforen. Mogens Grejsen 8695 4345 
Herskind Folkekøkken 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 
KFUM-spejderne Anne Margr.Kristensen 8695 4180 
Naturfredningsforeningen Hans Gravsholt *) 8695 4155 
Hertha Levefællesskab Rita E. Lambrecht 8695 4884 
      *) Ansvarshavende chefredaktør 

mailto:Hagra@gefiberpost.dk
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Arrangements- Kalender 
         Her medtages alle de enkeltarrangementer, som vi får kendskab til. 
Husk, inden du fastlægger et arrangement at tjekke, om datoen er ”ledig”  
Ring til: Hans  tlf. 8695 4155 eller mail: hagra@gefiberpost.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. december 2008 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1.dec.2008 

September 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
To 11 19 Landsbysamvirkemøde Herskind F-hus 12 
fr 12     
lø 13 13 2.etape af rengøring af spejderhytte Spejderhytten  
sø 14 13 Svampetur med Hanne Borre Dørup Skov 42 
ma 15     
ti 16     
on 17 1530 

18 
Indvielse, Lyngbygård Ådal-projekt 
Årsmøde, Naturfredningsforening

Christinedahl 
Skanderborg 

12+13 
42 

to 18     
fr 19     
lø 20 16 Hjemmekamp, Serie 4 

Loppemarked. Indsamling 
Herskindskolen 
Herskind F-hus 

34 
28 

sø 21 10 
13 

Loppemarked 
Svampetur med Peter Lange 

Herskind F-hus 
Kollens Mølle 

28 
42 

ma 22     
ti 23     
on 24 1530 

19 
Start på edb for ældre 
Start på Patch-Work m.m. 

Herskindskolen 
Herskindskolen 

14 
14 

to 25 16 
14 

Arbejdsdag 
Caspar Koch fortæller om Kaj Munk 

Skivholme F-hus 
Galten Sognegård 

26 
37 

fr 26  
19 

Sæsonafslutningsfest, Old-boys 
Vinsmagning, Specialité 

HB´s lokaler 
Herskind F-hus 

32 

lø 27  Høstfest Fremad F-hus  
sø 28 14 ”Syngsammendag” Herskindskolen 10 
ma 29     
ti 30 1930 Quindeaften Fremad F-hus  

mailto:hagra@gefiberpost.dk
http://www.herskindsigt.dk/
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Oktober 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
on 1     
to 2 19 Start på præmiewhist HB-klublokalet 32 
fr 3     
lø 4 14 

16 
19 

Lørdagscafé 
Hjemmekamp, Serie 4 
Høstfest 

Hertha 
Herskindskolen 
Skivholme F-hus 

44 
34 
26 

sø 5 1830 Folkekøkken 
Høstfest 

Herskind F-hus 
Skivholme F-hus 

 

ma 6     
ti 7 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 8 17 

1930 
Hanne Arberg viser sine billeder
“Syngmedaften” 

Biblioteket 
Sognegården 

15 
10+38 

to 9 18 Hertha- og Å-omvisning Sporet v. Herskind 13 
fr 10 16-17 Michaelsfest med spil Hertha-café 43 
lø 11     
sø 12     
ma 13     
ti 14     
on 15     
to 16     
fr 17     
lø 18 16 Hjemmekamp, Serie 4 Herskindskolen 34 
sø 19 13 Sporenes Dag Herthas P-plads 42 
ma 20     
ti 21 14 

1930 
Henrik Jensen, foredrag 
Præmiewhist 

Storring K+sognegård 
Fremad F-hus 

37 

on 22 1530 Lokalhistoriegruppen mødes Herskindskolen 14 
to 23     
fr 24 17 Fredagscafé og oktoberfest Fremad F-hus  
lø 25     
sø 26 14 Aage fra Haldgården Skivholme K+sognegård 38 
ma 27  Bævertur til Hummelmosen  40 
ti 28 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 29     
to 30 1930 Generalforsamling HG&B Herskind F-hus 23 
fr 31     
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November 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
lø 1 10 

14 
Legepladsdag 
Lørdagscafé 

Fuglevænget 
Hertha 

24 
44 

sø 2 1830 Andespil Skivholme F-hus 26 
ma 3     
ti 4 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus  
to 6 1930 Erik Lindsø, foredrag Sognegården 38 
fr 7     
lø 8     
sø 9     
ma 10     
ti 11     
on 12 19 “Sang og sjov” Herthas festsal 10 
to 13     
fr 14 17 Fredagscafé Fremad F-hus  
lø 15     
sø 16     
ma 17     
ti 18 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 19 19 Poul Joachim Stender, foredrag Storring kirke 37 
to 20 1930 Koncert. ”Blå Mandag Jazzband” Sjelle kirke 38 
fr 21     
lø 22     
sø 23 13 

1330 
Juletur i Koldskoven, Jeksen 
Spejdernes julemarked 

Kollens Mølle 
Herskind F-hus 

42 
40+41 

ma 24     
ti 25 1930 Quindeaften Fremad F-hus  
on 26     
to 27     
fr 28     
lø 29     
sø 30 14 Travetur i Skivholme Skov Skivholme F-hus 26 
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December 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
ma 1     
ti 2 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 3 19 Redaktionsmøde, Herskindsigt Biblioteket  
to 4     
fr 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus  
lø 6 14 Lørdagscafé Hertha 44 
sø 7 14-17 Juletræsfest Fremad F-hus  
ma 8     
ti 9 1930 Århus koret “Vivo” Skjørring kirke 38 
on 10     
to 11     
fr 12     
lø 13     
sø 14 14 Juletræsfest  Herskind F-hus 28 
ma 15     
ti 16 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 17     
to 18     
fr 19     
lø 20     
sø 21     
ma 22     
ti 23     
on 24     
to 25     
fr 26     
lø 27     
sø 28     
ma 29     
ti 30     
on 31     
5.jan., 5.febr. og 5.marts kl.1830: Folkekøkken i Herskind Forsamlingshus 
27.og 28.marts Dilettant i Herskind Forsamlingshus 



 
  
 
 

 
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  
Presse og PR.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 Tlf. 8695 4155 
Kasserer: Gunnar Hansen, Ladingvej 31 Tlf. 2447 4979 

 

Hvad sker der i landsbyrådet? 
Et og andet er der jo gang i, så her er en kort oversigt over, hvad der er sket. 
 

Hjemmesiden Herskind-Skivholme har haft en svær graviditet med bækken-
bundsløsning og besværligheder. Men Finn Boisen har holdt sit løfte om at 
være fødselshjælper, og man kan se det foreløbige resultat på www.herskind-
skivholme.dk  
 

Vi mangler at få hjemmesideleverandøren her til Herskind, så vi kan få givet 
en grundig brugerinstruktion, og det skulle kunne ske i indeværende måned. 
Så er der kun tilbage at få de implicerede foreninger til at bruge siden og 
ikke mindst områdets borgere. For det er for jeres skyld, vi knokler med at få 
den etableret.  
 

Sangens år. Det er lykkedes at få et godt samspil op at stå mellem de impli-
cerede og programmet fremgår andet steds i bladet. 
 

Cykelsti til Skivholme. Trafikgruppen i Skivholme har nu for alvor taget 
fat, og en flot rapport er nu fremsendt til kommunen. Det er dejligt at opleve 
det lokale engagement og den opbakning, som projektet har fået. Nu mangler 
vi blot handling! 
 

Byporte. Arbejdsgruppen vedrørende trafiksikring ved hjælp af byporte har 
nu afsluttet sit foreløbige arbejde, og der foreligger en skitse til drøftelse 
med de kommunale myndigheder.  
 

Natursti via Helledige Det er ikke lykkedes at få solgt ideen om at lave et 
spor mellem Skivholme og Herskind til alle lodsejerne. Og vi respekterer 
fuldt ud retten til at sige nej – sådan skal det være; men der sker jo aldrig 
noget ved at spørge! 
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Landsbyrådet  
Planstrategi. Ja det lyder ufatteligt tørt, men ikke desto mindre er det fanta-
stisk vigtigt, at vi er med på banen, når fremtiden for Skanderborg Kommune 
skal fastlægges. Og vi har været heldige, at mange har vist interesse for at 
være med til debatmødet, som holdes i Herskind Forsamlingshus d.11.sept. 
 

Skolemad. Hvorfor skal vi nu blande os i det? Det har vi sådan set heller 
ikke den store lyst til. Omvendt har vi medfinansieret et foredrag om kost og 
indlæring, og som udløber heraf er vi blevet hvirvlet ind i en række spørgs-
mål om kantine, teater, kultursted, køkkenforhold, skolemad o.s.v.  
Vi håber på at lande på noget, som kan komme os alle til gode her i området. 
Seneste nyt er, at vi planlægger et afklarende møde mellem de involverede 
parter snarest muligt. 
 

Andet. Ja, så er der jo planlægningen af næste års landsbydag. 
 

Nogle ting kommer af sig selv. Og det er vi naturligvis meget glade for. 
Genslyngningen af Lyngbygård Å er nu en realitet, og det er dejligt, at flere 
lodsejere er velvilligt stemt for at give andre adgang til arealerne og til at 
nyde den flotte natur. Tak for det. 
 

Ældreboliger. Ja - status er at finde andet steds i bladet. Der er arbejdet 
seriøst med problemstillingerne i arbejdsgruppen, og vi håber på et snarligt 
gennembrud. 
 

Det var i korte træk vores indsats siden sidst.           Mogens Grejsen 
”Ungdommelige Seniorboliger” 

   Landsbyrådet nedsatte i januar 2008 en "Seniorbolig ad hoc gruppe" med 
henblik på at undersøge interessen for ældreboliger i vores lokalområde. 
   Udvalget har løbende afholdt møder, ligesom der har været indkaldt til off. 
møde i maj måned, hvor navnet for gruppen og projektet blev ændret til: 
”Ungdommelige seniorboliger”. 
Status på projektet er nu, at der er 3 muligheder i spil.  
  Levefællesskabet Hertha går med overvejelser om at etablere et byggeri til 
ældre i SAGAHUS sydøst for Hertha. Planerne er til overvejelse nu. 
  Et andet projekt er benævnt FORSAMLINGSHUSPROJEKTET og er 
beliggende syd for Forsamlingshuset. Planerne her er ligeledes til overvej-
else hos de respektive lodsejere. 
  Endelig det sidste projekt på PLANTESALGS GRUNDEN, hvor arkitekt 
Keld Bekmand er i gang med et boligprojekt, der efter Bekmands udtalelser 
bliver aktuelt i løbet af efteråret.        Gunnar Hansen 
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Landsbyrådet  
Sangens år – tre flotte arrangementer. 

 
Sæt X i kalenderen, så du husker disse arrangementer, der markerer ”Sangens 
år” i Herskind-Skivholme. Arrangementerne er gratis, og alle er velkomne. 
 
Søndag den 28. sept. fra kl.14: ”Syngsammendag” på Herskindskolen. 
   Formålet med denne eftermiddag er, at børn og voksne synger sammen og 
har en sjov og hyggelig eftermiddag. Eftermiddagen ledes af Anne-Marie 
Elbech og Jacob Hedegård. 
   Da børnefamilier ofte har travlt både i hverdagen og i week-enderne, er der 
en lille bonus: Mens forældre og børn synger, går et lille hold i gang med at 
kreere familiens aftensmad, som spises, inden arrangementet slutter med en 
godnat-sang kl. ca. 19.00. 
Af hensyn til madholdet: Tilmelding til: anne-marie.elbech@skolekom.dk 
Onsdag den 8. oktober kl.1930: ”Syngmedaften” i Sognegården. 
   Temaet bliver: ”Den evigt unge kærlighed” 
Der bindes en broget buket af sange om fløjlsgræs, roser og måske en enkelt 
tidsel. Buketten præsenteres af Eva Bach, der lover, at der bliver både gamle 
og nye sange fra Højskolesangbogen og også den ”nye” bryllupssalme: ”I 
blev skabt som mand og kvinde” 
   Kirkekoret har under organist Birthe Skyttes ledelse øvet på sangene, så 
koret synger for, og Birthe spiller på det nye klaver.Vi opfordrer alle til at 
møde op og synge med. I pausen er der kaffebord. 
Onsdag den 12. november kl.19: ”Sang og sjov” i Herthas festsal. 
   Denne aften vil nye og gamle Herskindborgere give hinanden prøver på 
deres kunnen. Herskind Kabareten under ledelse af Bent Nielsen indleder 
med et program, som indeholder smagsprøver fra kabaretgruppens snart 30-
årige virke med indlagte fællessange, herimellem en helt nyskrevet i anled-
ning af ”Sangens år”. Herefter vil nogle af levefællesskabets mange musikal-
ske og sangglade beboere give smagsprøver på deres kunnen. Og mon ikke 
det hele vil ende i den helt store ”syngbiose”? 

Inge Lorenzen 

mailto:anne-marie.elbech@skolekom.dk
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Landsbyrådet 
Cykelsti Herskindskolen – Skivholme 

 
Pressemeddelelse: 
   Et mangeårigt fodarbejde for en cykelsti mellem Herskindskolen og  
Skivholme har nu nået sin foreløbige kulmination med færdiggørelsen af 
medsendte brugerundersøgelse ”Skivholme –Herskind cykelstien”. 
Rapporten er udarbejdet af den lokale trafikgruppe, som har lagt mange 
kræfter i at få analyseret og belyst behovet for en cykelsti. 
   Fra Landsbyrådets side bakker vi op om projektet, fordi vi mener, at stien 
er en vigtig forudsætning for et tættere samarbejde mellem de 2 landsbyer og 
sammenholdet omkring skole, institutioner, sport, fritidsfaciliteter, 
bevarelsen af vores brugsforening og folkesundheden som helhed. 
   ”Hvor der er en vilje - er der også en vej” siges der. Men det er ikke i alle 
tilfælde nok, især ikke, hvis den ikke er trafiksikker! 
   I forbindelse med vores Landsbydag i foråret afviklede vi en happening  
for at få stien helt ind på kroppen. Der var stor opbakning til sti-vandringen, 
med deltagelse fra alle aldersgrupper. Det var med til at give ny energi til 
arbejdet med projektet. 
   Selv om det kun drejer sig om sølle 1200 meter, viser erfaringen, at der  
er lang vej fra tanke til handling. Men omvendt tror vi på, at vi, gennem et 
aktivt og godt samspil mellem borgere og kommune, vil kunne finde en 
løsning - også på denne sag. 
   For nu at blive i det poetiske hjørne så er status herfra…. 
Benarbejdet gjort (- det var stort!) 
Kommunen spurgt - cyklen smurt! 
 
Rapportens indhold må frit kopieres. Se den på www.herskindsigt.dk  
 

Mogens Grejsen 
Fuglevænget 21, Herskind 
8464 Galten 
 
Tlf. 8695 4345 - mobil 25826087 
Mail: grejsen@gefiber.dk 

  Web: www.herskindsigt.dk 

http://www.herskindsigt.dk/
mailto:grejsen@gefiber.dk
http://www.herskindsigt.dk/
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Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
 Den 31.jan. i år blev ”Landsbysamvirket” oprettet efter et par års forarbejde. 
Foreningens formål er bl.a. at fremme levende landsbyer og liv på landet og 
udgøre et kontaktforum mellem landsbyerne og Skanderborg Kommune. 
  Både vedtægter og referater af borgermøder, generalforsamling og bestyrel-
sesmøder kan ses på www.landsbysamvirket.dk. Nu i efteråret afholdes der 
”Landsby-rundbordssamtaler”. Der har været afholdt møde i Voerladegård 
og Vitved forsamlingshuse for alle landsbyerne i den sydlige del af kommu-
nen samt i Veng for den midterste del. Den 11.sept. gælder det den nordlige 
del, og her afholdes mødet i Herskind Forsamlingshus. 
  Der er før møderne udarbejdet en registrering af det, der er og foregår i de 
enkelte landsbyer, og på møderne skal der drøftes ønsker til fremtidig ud-
vikling i landsbyerne. Den 11.sept. drejer det sig om Herskind, Skivholme, 
Sjelle, Fremad(Sjelle mark og Herskind Hede) og Skjørring. 
  Det er ikke muligt her at give en omtale af mødet, som er afholdt, når dette 
nr. af Herskindsigt udkommer, men læs i dagspressen og ugeaviserne om det. 
Den 25.sept. afholdes det 5.møde i serien. Det er i Gl.Rye, og her drejer det 
sig om landsbyerne i den vestlige del af kommunen. 
  Målet er, at alle landsbyer skal være færdige med deres udviklingskatalog i 
starten af oktober. Derefter vurderes de, og der udarbejdes en samlet over-
sigt, der vil vise, hvor mange af temaerne, der går igen i flere af landsbyerne.  

Hans Gravsholt 
Lyngbygård Å 

 Arbejdet med genslyngning af åen er nu afsluttet, og der er officiel indvielse 
d.17.sept.kl.1530. Miljøministeren kommer ”og klipper snoren”. Det fore-
går på Christinedahl nordvest for Skovby. Århus Amt startede projektet, og 
ved kommunalreformen blev det overtaget af Skov- og Naturstyrelsen. 
  Arrangementet bliver annonceret af styrelsen og vil blive omtalt i pressen. 
Efterfølgende er der et par arrangementer i Hertha og ”Sporet ved Herskind”. 
Se næste side samt Naturfredningsforeningens side længere omme i bladet. 
  Der er nedsat en følgegruppe for at få undersøgt ønsker og muligheder for 
med etablering af ”trampestier” og på markveje at få offentlig adgang til det 
naturskønne område omkring åen. ”Sporet ved Herskind” er en naturlig del 
heraf, men mulighederne for offentlig adgang til engene nord og syd for åen 
vil blive undersøgt. Der er etableret et godt samarbejde med Skanderborg 
Kommune om det.                       Hans Gravsholt 

http://www.landsbysamvirket.dk/
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Landsbyrådet 

Spor i Landskabet 
  Alle har forhåbentlig bemærket, at Lyngbygård Å syd for Herskind og 
Sjelle har fået ”sine gamle slyngninger” tilbage. Det vil naturligvis også 
påvirke ”Sporet ved Herskind”, som skal ændres lidt, når det er registreret, 
hvor fugtigt det bliver, når vandstanden bliver ca.½ m højere. 
 

Sammen med Skanderborg Kommune og Gode Historier i Søhøjlandet er der  
Torsdag den 9. okt. 2008 kl. 18 et arrangement i Hertha og på sporet. 

Program: Fremvisning af og orientering om Hertha Levefællesskab, 
Sporet ved Herskind og projektet med genslyngning af Lyngbygård Å. 
  Start på P-pladsen Landsbyvænget i Herskind, hvor Per Clauson-Kaas vil 
fortælle om Hertha Levefællesskab, der nu er over 12 år gl., og hvor der nu 
bor 120 mennesker  - heraf 20 udviklingshæmmede. Der arbejdes ud fra 
Rudolf Steiner-principper, og der er bl.a. gartneri, landbrug med eget mejeri, 
et laboratorium, der forsker i fødevarekvalitet, og en del små selvstændige 
erhverv. 
  Derefter vil der være en travetur på ”Sporet ved Herskind”, der er på 4-5 
km gennem et meget varierende terræn forbi en tidligere mergelgrav fra 
1930´erne og over engene ved Lyngbygård Å. Sporet slutter sydvest for 
Herskind og derefter går turen gennem landsbyen tilbage til Hertha. 
  På turen kommer man flere steder ned til den genslyngede Lyngbygård Aa. 
Der vil blive fortalt om projektet, som blev afsluttet i juni 2008, og som bli-
ver indviet af miljøministeren den 17.sept. Dette sker dog ikke på sporet, 
men ved Christinedahl nordvest for Skovby. Start kl.1530. 
  Turledere er Per Clauson-Kaas, Hertha, tlf. 86511400 og Hans Gravsholt, 
Herskind, tlf. 86954155. Yderligere oplysninger kan fås af dem. Der anbe-
fales vandtæt fodtøj og påklædning efter vejret. Sporet er flere steder kun en 
trampet sti, hvor barnevogne, kørestole og lign. ikke kan komme frem. 
Ingen tilmelding og arrangementet er gratis. 
  På www.spor.dk kan der læses mere om sporet ved Herskind og andre 140 
spor i projektet ”Spor i Landskabet”. Lyngbygård Å projektet kan der findes 
oplysninger om på www.skovognatur.dk. Vælg på kortet ”Søhøjlandet og 
vælg så ”Naturprojekter”. På denne side findes Lyngbygård Å. 
  Se også Herskinds hjemmeside www.herskindsigt.dk og Herthas hjemme-
side, som er www.hertha.dk. 
  Se også oplysningerne på side 42 om ”Sporenes Dag” d.19.oktober.  

          Hans Gravsholt 

http://www.spor.dk/
http://www.skovognatur.dk/
http://www.herskindsigt.dk/
http://www.hertha.dk/
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Landsbyrådet 
Lokalhistorie 

  Lokalhistoriegruppen mødes igen onsdag d.22.okt.kl.19 på Herskindskolen 
for at udveksle gode gamle historier og studere billeder m.m. fra Skivholme 
og Skovby sogne. Kom og deltag i mødet - især hvis du har billeder eller an-
det at bidrage med. Der bydes på kaffe/the og småkager. 
  Der er siden sidst modtaget nogle muntre historier om nogle lokale perso-
ner og en del billeder. Kom og se dem og hjælp med at sætte navne på.   
Gruppen er en slags filial af Galten Egnsarkiv. Her er betjeningstiderne man-
dage kl.19-20 og torsdage kl.16-18. Alle kan i Galten Biblioteks åbningstider 
komme i Egnsarkivets forrum ved at låne nøgle af personalet. 

 Hans Gravsholt  
  

Lektie-Cafe. 
   Lektiecaféen er startet igen, men vi kan stadig bruge hjælpere. Det drejer 
sig om at hjælpe elever med især dansk og matematik, og det er hver tirsdag 
kl.1330-15. Det kræver ikke specielle kundskaber, men kun lyst til at have 
kontakt med eleverne. Nærmere oplysninger kan fås af: 

Jette Liborius og Hans Gravsholt 
 

Edb for ældre 
  På Herskindskolen har der i flere år været tilbud til ældre om brug af edb. 
Undervisningen er i edb-lokalet 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 næ-
sten hver gang har der været en halv snes fremmødte. Der er plads til nye,   
så kom og prøv, om det er noget for dig. Vi starter den 24.sept. 

Hans Gravsholt 
 

Patch-Work med mere 
  Vi er 5, der mødes hver anden onsdag på Herskindskolen og syr patchwork. 
Det har du måske ikke lyst til, men vil hellere lave kort, brodere, strikke, filte 
m.m. Uanset  hvad, så kom og vær med. Vi mødes i håndarbejdslokalet kl.19 
til ca. 2130. Vi starter den 24.septemper. 
  Vil du vide mere så kontakt Lisbeth Jensen tlf. 8695 4508 

Hilsen Anne, Aase, Sysser, Jonna og Lisbeth 
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Landsbyrådet 

Herskind Bibliotek Tlf. 8754 6829 
 

Hanne Arberg udstiller  
på Herskind Bibliotek i oktober 

 
 

Hanne, som jo bor i Herskind, er en flittig gæst på biblioteket. 
I den forbindelse faldt snakken en dag på, at Hanne også er uddannet 
billedkunstner fra Århus Kunstakademi. Jeg besøgte siden Hanne og 
så hendes billeder, og det medførte, at vi blev enige om en udstilling 

her på biblioteket i Herskind i oktober måned. 
 Onsdag d. 8. oktober holder vi fernisering mellem 17 -18, 
hvor Hanne er tilstede og fortæller lidt om sine billeder. 

En forsmag kan ses på www.hannearberg.dk 
 

Biblioteket er åbent for selvbetjening kl.9-15. Benyt indgangen over for 
skolens hovedindgang. Jeg er der fredage kl.10-12 og onsdage kl.15-19.  

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. 
Husk at åbningstiderne onsdag er kl.15-19, og der er lukket i skoleferier. 

Jessica 

http://www.hannearberg.dk/
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Landsbyrådet 

Musikinstrumenter 
Hjælp – Skolen mangler instrumenter! 
Ikke til fysik, men musikinstrumenter – og måske kan du hjælpe? 
  Under et møde mellem landsbyrådet og skolebestyrelsen blev landsbyrådet 
spurgt om mulighederne for at bidrage til anskaffelsen af flere musikinstru-
menter til skolens musikundervisning. 
  Da vi ikke lige umiddelbart råder over midler til det formål, blev vi enige 
om, at der sikkert ligger mange instrumenter rundt omkring, som enten er 
lidt defekte, eller som brugeren er blevet træt af eller måske er vokset fra. 
  Så - hvis du har et instrument i nogenlunde stand (- må gerne være slidt, og 
det gør ikke noget, at der mangler strenge, trommeskind eller lignende), så 
kontakt Hans Gravsholt på tlf.8695 4155 eller mail hagra@gefiberpost.dk  
  Hans har lovet at sørge for at formidle kontakten til skolen og sørge for at  
få instrumenterne samlet ind. 
Altså  - hvis du ikke selv fik opfyldt drømmen om at spille, så giv 
stafetten videre til musikglade børn på Herskindskolen. 

René Nielsen, form. for skolebestyrelsen 
 

   

   

 
  

mailto:hagra@gefiberpost.dk
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.  
  Nyt fra Herskindskolen 

 
 

 
Lofter 

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

www.herskindskolen.dk 

Vi har fået nye lofter, som er lyddæmpende. Samtidig med de nye lyse lofter 
har vi også fået ny belysning, som kan dæmpes. Dette synes mange elever er 
spændende, og når vi kommer til den mørke årstid, bliver det sikkert noget, 
vi får glæde af. Belysningen styres af nogle rumcensorer, så lyset tændes, når 
man går ind i lokalet, og slukkes, når lokalet er tomt. Lyset er den slags, der 
giver et blødt og gulligt lys med samme glød som naturligt dagslys. 
  Lofterne er godkendt med svanemærket af svensk astma- og allergiforbund 
og med ”The indoor climate label”. Så vi ser frem til at få et godt  indeklima 
på Herskindskolen. 
  Lige nu venter vi på tavlebelysning og de sidste udluftningskanaler. 
Derefter glæder os til at bruge de nye omgivelser. 
  Skolens 4.kl. har lånt HBs klublokale, mens de venter på de sidste luft-
målinger, men vi håber, at de også snart kan få glæde af deres klasseværelse. 
Kunstskole 
  Igen i år tilbydes der kunstskole for interesserede elever. Det foregår om 
tirsdagen efter skoletid i vores naturfagslokale under indskolingen. Sidste år 
var der mange tilmeldte, og vi håber, at vi igen i år kan få et eller to hold på 
skolen - med Mette Strong som lærer. 
Voksenmatematik 
  Der bliver igen oprettet et hold voksenmatematik af Eductor, men i år har 
der ikke været så mange forældre fra Herskindskolen. Derfor kommer under-
visningen til at foregå på en anden skole i området. Hvis du har glemt at 
melde dig til kurset, skal du kontakte Eductor. Du kan læse mere på skolens 
hjemmeside under AKTUELLE MEDDELELSER. 
Ungdomsskolen 
  Som noget nyt vil ungdomsskolen tilbyde forskellige aktiviteter på Her-
skindskolen. Vi håber, at mange unge vil tilmelde sig disse. Der bliver bl.a. 
mulighed for at vælge både drama/musical, fysik, lektiecafé, pigeliv, wildlife 
og soloinstrument-undervisning om eftermiddagen i ungdomsskoleregi. 

Med venlig hilsen Kim Sørensen, Herskindskolen 

mailto:herskindskolen@galten.dk
http://www.herskindskolen.dk/
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Herskindskolens SFO og Fritidklub 
   Så er vi atter i gang efter en dejlig sommerferie. Vi har netop haft 
vores første fælles grillfest, desværre med lidt regnvejr. Men så 
er det jo dejligt, at vi bor på skolen og kan bruge deres lokaler, vi var 
nemlig ikke mindre en 200 børn, voksne og personaler. 
    Vores forældreråd havde lavet den helt store salatbar, og hver fami-
lie medbragte selv kødet til grillen, så det blev der også hygget med. 
Vi blev underholdt af Kometens børn, som gav den fuld gas med sangleg 
og et band fra Sirius, der selv havde skrevet sangen SJISK-SJASK. 
Tak til alle forældre, børn og personale for en dejlig aften. 
   I løbet af efteråret har vi i Sirius sat fokus på Rollespil og skal del-
tage i et fælles stort Rollespil den 26. sept. med de øvrige klubber i 
Skanderborg Kommune. Nu er vi i gang med at lave dragter og våben til 
det store slag. 
   Vi oplevede desværre en medlemsflugt i forbindelse med, at Sirius 
blev lagt under skolen, og det var rigtig ærgerligt. Men heldigvis er rig-
tig mange af børnene indmeldt igen og deltager aktivt i de aktiviteter, 
der er i klubben. Der er nu 83 medlemmer i Fritidsklubben. Prisen for en 
plads i 3. klasse er 1.000 kr. pr. mdr. og for 4.kl. til 6. kl. er den 463 kr. 
pr. mdr. 11. mdr. pr. år. 
   Har børnene i 4.kl til 6. kl. behov for pasning om morgenen, kan der 
købes morgenpasning i Kometen til 320 kr. pr. mdr. 11. mdr. pr. år. 
En familie med mere end 1 barn i pasning betaler fuld takst for 
den plads, hvor kommunen yder det højeste tilskud og får 50 % 
søskendetilskud for de øvrige pladser.  
  I november tager hele personalegruppen på pædagogiske dage for at 
udarbejde et fælles værdigrundlag samt lave læreplan for hele SFO og 
Fritidsklubben.  
  Jeg kan se - ud fra Sirius’ årsplan for 2006/07 og Kometens værdi-
grundlag og læreplan - at vi i forvejen er enige i det, vi vil give børnene  
i deres hverdag hos os. 

Gitte M. Jensen, 
Leder ved Herskindskolens Sfo og Fritidsklub  

Kometen og Sirius 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
  Så blev det sommer - solsejlene og solcremen blev flittigt brugt. Børnene 
nød at kunne gå i bare tæer i sandalerne og i korte bukser. Starten af somme-
ren bød også på børnehavens arbejdsdag, der i år blev kombineret med efter-
følgende spisning. Enhver matrikelejers drøm må være at have sådan et team 
på besøg! Der blev gjort en stor indsats for at ”opfriske” børnehaven. Der 
blev rengjort og ryddet op i selv de yderste kroge - både indendørs og uden-
dørs. Der blev lagt fliser og rullegræs – der var ingen tvivl om, at børne-
haven havde fået et ”nyt look”. 
  Ferietiden meldte sig også, og antallet af både børn og voksne ændrede sig 
meget i nogle uger. Som vanligt skiftedes skovbørnehaven Følfod og Nord-
lyset til at huse børn og voksne. Den første uge lagde Nordlyset rum og ram-
mer til, og i den anden uge var det Følfods tur. Med sommervejr og en min-
dre gruppe børn end normalt, blev der lagt op til ekstra hygge. Der kan på 
ingen måde herske tvivl om, at Nordlysets børn havde en skøn uge i Følfod – 
dejligt med nye områder og faciliteter at udforske. Vi glæder os til næste år. 
  Selvom der har været sol og varme meget af tiden, har især august dog også 
budt på andre vejrmæssige luner. Der har, set fra et barneperspektiv, været 
vandpytter så store som Atlanterhavet. Fornøjelige og dejlige at plaske rundt 
i. Det er også et hit at give en mooncar gas og fræse gennem dette hav af 
regnvand. Et mudderhul kan man bruge til meget sjov og ballade, og der er 
blevet gravet lange komplicerede vandkanaler i sand og jord. Denne tid har 
også betydet, at man som forælder møder et lettere mudder–fregnet barn og 
måske en pose med fugtigt tøj, men tænk på hvor sjovt det har været! 
  August har også betydet afholdelse af bedsteforældredage. Bedsteforældre 
eller anden nær familie/venner havde den 26., 27. og 28.august mulighed for 
at komme og deltage i børnenes hverdag. 
  Der var lavet forskellige aktiviteter, som børnene kunne inddrage deres 
familie i: Der blev bagt snobrød, lavet saltdejsfigurer og spist boller i lange 
baner. Det er nogle spændende dage for både familien og børnene. Familien 
får mulighed for at få et kig ind i børnenes vante rammer og hverdag. Disse 
dage er med til at gøre det lettere at følge med, når børnene fortæller om de-
res børnehave. Børnene synes, at det er alle tiders at få besøg, og få mulig-
hed for at kunne fremvise og fortælle om børnehaven og legekammeraterne. 
  Vi nærmer os med hastige skridt efteråret, og de faste aktiviteter er ved at 
komme på planen igen. Vi håber dog på et dejligt lunt efterår, med gode mu-
ligheder for at være udendørs, så vinteren ikke kommer til at føles for lang.   

På bestyrelsens vegne Kirstine K. Jørgensen 
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   HERSKIND BRUGSFORENING 
Af Ida Jensen, bestyrelsesformand 
 

  Efter en dejlig sommer er vi nu igen i gang med bestyrelsesarbejdet i Brug-
sen. I Herskindsigt juni efterlyste jeg læsernes kommentarer til forslaget om 
at regulere trafikken fra Langelinie ind på Brugsens P-plads. Det er der des-
værre ikke kommet meget ud at. Måske har bladet ingen læsere!! I hvert fald 
har vi ikke fået nogen reaktioner på indlægget.  
Der er nu nok nogen, der læser bladet, så vi har i bestyrelsen tolket de mang-
lende kommentarer derhen, at sagen ikke er så vigtig. Vi har derfor besluttet, 
at ind- og udkørsel til P-pladsen ikke bliver ændret.  
 

Bestyrelsen vedtog på det seneste møde, at tankanlægget skal fornyes i 2009. 
Vi har endnu ikke en præcis tidsplan, men vi håber, at det bliver i løbet af 
foråret 2009. Det nuværende tankanlæg, som er fra omkring 1995, er ved at 
være nedslidt. Der har i den seneste tid været en del småreparationer, og 
flere gange har dele af anlægget været ude af drift i kortere perioder. 
Udgangspunktet er, at det er den del af anlægget, der ligger over jorden, der 
skal skiftes, så vi skal forhåbentlig ikke til at grave. Vi har ikke en endelig 
pris for projektet, men det foreløbige prisoverslag for selve anlægget er 
omkring 350.000 kr.  
 

De svingende benzinpriser forsøger vi at holde trit med. Alligevel må vi er-
kende, at benzinomsætningen ikke ligger så godt i 2008. I forhold til sidste 
år mangler vi 660.000 kr. i omsætning. I butikken går det heldigvis bedre. 
Indtil nu ligger vores omsætning på niveau med sidste år.  
En af vores målsætninger for i år er at få personaleomkostningerne ned på 
niveau med sammenlignelige butikker. Det lykkes indtil videre rigtig godt, 
og i forhold til sidste år har vi brugt ca. 100.000 kr. mindre til løn. 
 

Personalet har ellers haft nok at se til i butikken, hvor der er sket en del 
fornyelser og forandringer hen over sommeren. Dagli’Brugs kæden har fået 
et nyt nonfood-koncept, der bl.a. betyder, at flere nonfood-varer kommer ind 
i det faste sortiment i butikken. Derfor er der kommet nye hylder i butikken, 
og langt de fleste nonfoodvarer bliver nu flot præsenteret. Samtidig er de 
tilknyttet den automatiske disponering, der betyder, at der sker genbestilling, 
når en hylde er ved at være tom.  
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Herskind Brugsforening 
En anden forandring er der sket på det økologiske område. De økologiske 
varer er blevet flyttet til en fremtrædende plads i butikken, og sortimentet er 
blevet udvidet. Hvis du alligevel savner en bestemt økologisk variant i 
butikken, så tal med butikkens personale om det. Måske kan det skaffes.  
I den sidste uge i august blev der for alvor sat fokus på økologien med gode 
rabatter og økologisk marked på P-pladsen.  

 

 
   På FDBs kongres i juni 2008 blev en ny foreningsstruktur vedtaget. 
Foreningen FDB består af 4 trin: Medlemmerne, Brugsbestyrelser/butiksråd, 
Landsråd, FDB’s Bestyrelse.  
Formålet med den nye struktur er, at det skal være let at involvere sig og få 
indflydelse på landsrådet, som nu er FDB’s øverste myndighed.  
Medlemmer af landsrådet er med til at beslutte, hvad der skal kendetegne 
morgendagens FDB. Hvilke udfordringer er de vigtigste? Hvilken retning 
skal FDB bevæge sig i? Hvordan kan FDB fortsat bidrage til en ansvarlig 
samfundsudvikling.  
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Herskind Brugsforening 
Som landsrådsmedlem får man bl.a. indflydelse på følgende områder: 

• sammensætningen af FDB’s bestyrelse. 
• formuleringen af de overordnede retningslinjer for FDB’s udvikling. 
• arbejdet med mærkesagerne sundhed, klima, miljø og etik.  
• hvilke projekter FDB skal støtte for at fremme mærkesagerne.  

Landsrådet har også nogle formelle opgaver som godkendelse af regnskab og 
vedtægter.  
I oktober måned 2008 skal der vælges 100 medlemmer til Landsrådet.  
Proceduren for valg til Landsrådet er således:  

• Hver brugsbestyrelse / butiksråd kan opstille tre kandidater.  
• Kandidaterne behøver ikke at være medlem af brugsens bestyrelse i 

forvejen, men de skal  
• være fyldt 18 år (der er ingen øvre aldersgrænse). 
• være medlem af en butik i det valgdistrikt, hvor de opstiller. 

• Valget til landsrådet afholdes i 10 valgdistrikter. Det er medlemmer-
ne af brugsforeningsbestyrelser / butiksråd i distrikterne, der er stem-
meberettigede.  

Opstilling af kandidater kan ske fra 1.-29. sept. 2008 og selve valget finder 
sted i perioden 20. til 31. oktober 2008. Har du lyst til at være kandidat til 
Landsrådsvalget skal du kontakte formanden snarest og absolut senest den 
28. september, da bestyrelsens sidste frist for opstilling af kandidater er den 
29. september.  
På www.fdb.dk findes mere information om valget. Vi har også et link til 
valget på vores egen hjemmeside www.herskindbrugs.dk  
 
Bestyrelsens medlemmer:  

• Ida Jensen, Vibevænget 67, Herskind (formand) 8695 4057 
• Ruth Bluhm, Vibevænget 4, Herskind (næstformand) 8695 4407 
• Pia Brandt, Vibevænget 57, Herskind (sekretær) 8695 4646 
• Jørn Jensen, Voldbyvej 65, Sjelle 8695 4438 
• Lis Weiling, Vibevænget 29, Herskind 8695 4177 
• Christian Bager, Fuglevænget 24, Herskind 8695 4620 
• Laila Bach Sørensen, Landsbyvænget 19D, Herskind 8696 1919 
• Suppleant: Henrik Andersen, Præstbrovej 4, Herskind 8695 4198 

 

http://www.fdb.dk/
http://www.herskindbrugs.dk/
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      Herskind     
         Grundejer 
         &   
      Borgerforening  

 
Indkaldelse til .. 

Ordinær generalforsamling i HG&B 
i 

Herskind Forsamlingshus torsdag 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: Mogens Grejsen, Hanne Arberg og Anita Haurum. 
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 tema debatteret på generalforsamlingen: 
 
Hvilken udvikling ønsker vi i Herskind By? 
 
Vel mødt! 

Bestyrelsen for Herskind Grundejer- og Borgerforening 
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    Herskind     
      Grundejer 
    &  Siden sidst….i HG&B 
    Borgerforening   
 

Sct. Hans festen – en succes! 
   Igen i år blev arrangementet vellykket. Herskindskolen havde - som 
sædvanligt - sørget for heksen, og det er vi glade for. Mange medlemmer 
benyttede sig af tilbuddet om gratis fællesspisning i teltet, og der var en 
hyggelig og tæt atmosfære. Det var lidt svært at få fut i bålet, men da det 
endelig lykkedes, var alle glade. Vi siger tak for lån af det ekstra telt, som 
blev stillet til rådighed af Torben Svendsen. Tak til de, der tog et ekstra nap 
med teltopstilling og madlavning. Det var bestemt med til at gøre det til en 
god fest. Så vi ses igen til næste år! 
 

Sammenslutning af HG&B og Herskind Forsamlingshus?  
   Tanken om en sammenlægning af de 2 foreninger - HG&B og Herskind 
Forsamlingshus - er bestemt ikke ny, og de indledende undersøgelser tyder 
ikke på, at der er de store hindringer. Kommunen har oplyst, at der bør være 
to adskilte regnskaber for at kunne få tilskud, og det vil vi gå i gang med at 
undersøge nærmere. I Skivholme har man jo én forening, som driver både 
forsamlingshus og legeplads, så der må være mulighed for en tilsvarende 
ordning her i byen. Arbejdet med at udrede det spørgsmål fortsætter vi med 
at finde en løsning på. 
 

Legepladsdag – efterår  
   Det er den 1.nov. kl.10. Vores lille rutschebane er blevet ødelagt, men vi 
har skaffet en ny, og den bliver sat op.  
   Vi satser på at få flyttet de faste borde ned til sandkassen, så der er mulig-
hed for, at dagplejemødrene kan sidde i nærheden af børnene, når de er på 
legepladsen - også i vinterhalvåret.  
 

Generalforsamlingen  
Afholdes den 30. okt. Kl. 1930 i Herskind Forsamlingshus. Mød frem og giv 
din mening til kende. Kun på den måde kan vi rette vores indsats mod de 
ting, som ønskes forbedret.          Mogens Grejsen 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 

 
Skt.Hans- spisning. Der lyttes til Mogens 

  

  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  

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 
 

Mogens Grejsen  

mailto:grejsen@gefiber.dk
mailto:rikkeogsteen@gefiber.dk
mailto:hanne@fiberhuset.dk
mailto:kjeldoganita@gefiberpost.dk
mailto:sl@gefiberpost.dk
mailto:bhb@it.dk
mailto:hagra@mail.dk
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 Skivholme Forsamlingshus, Borumvej 2 
- hvad skal Borumvej hedde, når den ikke længere må hedde ”Borumvej”?? 
Erhvervs- og byggestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr.1323. Ifølge den 
er navnet ”Borumvej” ikke entydigt og skal derfor ændres!! 
- Alle, som bor på Borumvej, var inviteret (14 husstande var med) til møde 
11.aug. for at beslutte nyt navn. Forslag er tilsendt kommunen. 
  Sct.Hans blev i år fejret med madkurv ved langborde i huset, medens reg-
nen silede ned. Det blev tørvejr, og alle gik rundt i ”overbyen” med fakler 
(som desværre blæste ud), men til sidst alligevel kunne tænde bålet. Der var 
fællessang og båltale ved Gunnar Hansen. Tak til alle for en god aften. 

Høstfest 
Lørdag d.4.oktober kl.19 

Entre 100 kr. 
Musik af Kalles orkester 

Bestil Karinas menu, 150 kr. - eller medbring egen madkurv 
Tilmelding for dig og dine venner senest den 24.september til 

 Lone 8695 4170 
 Bent og Hanne 8695 4214 
 Eskild og Inge 8695 4167  
Cykelsti-udvalget har afleveret den endelige rapport til Landsbyrådet 21.aug. 
  Kommunens rundbordssamtaler om landsbyerne er nu kommet til Nord 
og foregår i Herskind Forsamlingshus torsdag d.11.sept. Asbjørn Winther og 
Henning Nielsen deltager. 
  Spildevand og overfladevand skal separeres i den ganske by. Mange 
klør sig i nakken. Engang sagdes det at være unødvendigt. Ingen kender 
eksisterende rørføringer, så der graves dybt i vor by, og også Forsamlings-
huset står for tur en dag. 
  Arbejdsdag ved Forsamlingshuset: Torsdag den 25.sept. fra kl.16. Der 
skal plantes nye træer for de, som er gået ud. 
 
Kommende aktiviteter: 
  Andespil. Søndag d.2.nov. kl.18.30 
  Travetur 1.søndag i advent. Gløgg m.m. Søndag d.30.nov. kl.14.  
De, som ikke går med på skovturen, er velkomne til at varme huset op til 
skumringstimen og tænde juletræ ude. 
 

Udlejning: Ole Petersen. Tlf. 60 719 219 / 8695 4280 
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Herskind Dilettanterne 
 

Fredag d.27.marts og lørdag d.28.marts. 
 

Dilettantforestilling i Herskind forsamlingshus. 
 

Der er ingen undskyldning …. Nu kender I datoen !!!!!!! 
 

Nu er det lige før – det er tæt på – lige ved og næsten 
at 

en flok skøre borgere fra Herskind og omegn går i gang 
med at øve til forårets crazy forestilling. 

 

Tag naboen, kæresten, elskerinden, kollegaerne og 
vennerne med til en fornøjelig aften i lokalområdet. 

 

Hvad vi skal spille næste gang, er stadig en hemmelighed 
- også for os selv. Hihi. 

 

Der er stadig plads til flere, der vil være med i denne 
skøre forening. 

Praktisk hjælp modtages med kyshånd. 
 

 
 
Bestyrelsens medlemmer er:  
Anne Kaae.   Tlf. 8695 4947  Susanne Lauritsen. Tlf. 8695 4339 
Lone Smed.  Tlf. 8695 4128  Trine Frengler.       Tlf. 8695 4494 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.sl-designs.com/images/free-backgrounds/smiley1_sl-designs1024x768.jpg&imgrefurl=http://www.sl-designs.com/free_wp/smiley_wallpapers.htm&h=768&w=1024&sz=140&hl=da&start=7&usg=__v6l8A8V4qOjz7ufteQi3bxf8-Hk=&tbnid=ycFYnayS8QLNzM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dsmiley%26gbv%3D2%26hl%3Dda�
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.sl-designs.com/images/free-backgrounds/smiley1_sl-designs1024x768.jpg&imgrefurl=http://www.sl-designs.com/free_wp/smiley_wallpapers.htm&h=768&w=1024&sz=140&hl=da&start=7&usg=__v6l8A8V4qOjz7ufteQi3bxf8-Hk=&tbnid=ycFYnayS8QLNzM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dsmiley%26gbv%3D2%26hl%3Dda�
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.sl-designs.com/images/free-backgrounds/smiley1_sl-designs1024x768.jpg&imgrefurl=http://www.sl-designs.com/free_wp/smiley_wallpapers.htm&h=768&w=1024&sz=140&hl=da&start=7&usg=__v6l8A8V4qOjz7ufteQi3bxf8-Hk=&tbnid=ycFYnayS8QLNzM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dsmiley%26gbv%3D2%26hl%3Dda�
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Herskind Forsamlingshus  
Udlejning: Kaj H. Kristensen, Vibevænget 8. Tlf. 2063 4390 – 8695 4180 
 

                         Skal du ha´fest?       -       Herskind bedst! 
  Forsamlingshuset har op til flere ledige flere weekender i efteråret. 
Ring til udlejer og forhør om, hvornår der er ledigt. 
 

Udlejningspriserne: er reguleret p.g.a. stadig stigende oliepriser. 
      Se www.Herskindsigt.dk.  
Medlemmer: 1.250 kr. incl. Rengøring, vask af viskestykker, håndklæder, 
plastsække, sæbe, toiletpapir m.m. 
Ikke medlemmer kr. 1.550,- incl. ovenstående.     
Kommende arrangementer: 
Loppemarked: Søndag d.21.sept.kl.10. Der samles ind den 20.sept. 
Vinsmagning v.Specialité og Excellent Wine: Fredag d.26.sept.kl.19 
Juletræsfest: Søndag d.14.dec.kl.10–13. Løbesedler kommer i postkasserne senere. 
Generalforsamling: Februar, datoen endnu ikke fastlagt. 
Mandehørm: Evt. fredag d.7.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 
berettigelsen af forsamlingshusets eksistens diskuteres. 
   Nu mangler vi blot flere hænder til bestyrelsesarbejdet. Tænk over dette til 
generalforsamlingen i februar - formanden vil gerne snart gå pension efter 20 
år i bestyrelsen og formand længe - så længe, at nye kræfter skal til.  

Bestyrelsen 
Bestyrelse: 
Formand: Anna Marg. Kristensen   8695 4180 / lof.anna@mail.dk 
Næstformand: bestyrelsen på skift 
Kasserer:  Bent Nielsen   8695 4183 
Sekretær:  Lotte R. Kristensen  8695 4866 / lrk@gefiber.dk 
Best.medlem: Rie Stoustrup   2344 1799 / rie-stoustrup@mail.dk  
Best.medlem: Bente Rasmussen 8695 4121 / bente24@yahoo.dk   
1. suppleant:  Tonni  Hansen   2.suppleant    Freddi Weiling 
Uden for bestyrelsen: 
Udlejer:     Kaj H. Kristensen          2063 4390 / 8695 4180 
Revisorer:  Peder Christensen  / Hans Gravsholt 
Revisorsuppleant:  Jørgen Gaarskjær  

http://www.herskindsigt.dk/
mailto:lof.anna@mail.dk
mailto:lrk@gefiber.dk
mailto:rie-stoustrup@mail.dk
mailto:bente24@yuhoo.dk
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HERSKIND  BOLDKLUB 
Bestyrelse: Adresse Telefon 
Gunnar Hansen, formand, Ladingvej 31, Skivholme       2447 4979 
Paul Fox, næstformand, Ladingvej 23, Skivholme 2327 1246   
Margit Simonsen, kasserer, Skyttehusvej 17, Skivholme 2491 0785 
Helle Pernille Hansen, sekretær, Vibevænget 41, Herskind 2536 3396 
Maja Hampen Jakobsen, Langelinie 50, Enhøj 2181 2599 
Lotte Meedom Simonsen, Skyttehusvej 7, Skivholme 2682 6511 
Afdelingsformænd: 
Badminton: Søren Nedergaard, Edelhofvej 5, Harlev 2393 1021 
Gymnastik: Inge Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind 8695 4150 
Fodbold: Paul Fox, Ladingvej 23, Skivholme 2327 1246 
Kampfordeler: Elisabeth Deding, Nordmarksvej 7, Sjelle 8695 4844 
Idrætssamvirket: Inge Jakobsen, Fuglevænget 34, Herskind  8695 4150 
Præmiewhist: Orla Rasmussen, Borumvej 21 A, Skivholme 8695 4342 
Petanque: Per Rohde,  Hedevej 30, Herskind Hede 2423 1937 
Kantinen/klublokalet Ladingvej 16, Herskind 8695 4492 
HB-sporten: Bjarne Mikkelsen, Vibevænget 16, Herskind  8695 4166 
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Herskind Boldklub 
TIMEFORDELING HERSKINDHALLEN 2008/2009 
  Vi har nu fastlagt timefordelingen for den kommende sæson. Som det fremgår, er 
de store sportsgrene gymnastik, badminton og fodbold. Vi har inden sommerferien 
efterlyst ønsker med henblik på at få etableret en håndbold-afdeling og har efterlyst 
interessen for igen at spille volley - men uden resultat. 
Hallen bliver pænt udnyttet i ugens første 4 dage, men som det fremgår, er der en 
hel fredag, uden at nogen har vist interesse for timerne. Vi har også en meget ringe 
belægning i hallen i week-ends, så der skal lyde en opfordring fra bestyrelsen om at 
rette henvendelse til os, hvis der er ønsker til fredage og week-ends! Hvis vi skal 
have hallen udvidet til en 100%´s hal, skal vi først vise en belægningsprocent, der 
er større end for den kommende sæson. 
EFTERÅRETS ARBEJDSOPGAVER 
  Nogle af vores opgaver for den kommende periode er nye koder til vores alarm-
system til klublokalet. Vi vil gerne sikre os, at vi har styr på de udleverede nøgler, 
så vi har et nøgleregister, der er korrekt. 
  Vi arbejder p.t. på nye koder til alarmsystemet og har drøftet, om vi ikke skulle 
tage skridtet fuldt ud og lave individuelle koder til alle brugerne. Brian Dalby er 
tovholder på opgaven, så ham hører I nyt fra i løbet af efteråret. 
  Vi har akut behov for udvidelse af vores redskabsrum, og vi havde lagt planer, 
således at en udvidelse var færdig til sæsonstart, men planlægningen skred en 
smule. Vi er i fuld gang nu med "byggeriet", og har du lyst til at give en hånd med, 
så ring til Paul eller Gunnar. 
  Vores kasserer skal i gang med at etablere nyt bogføringssystem, som hedder 
Kluboffice. Systemet kan desuden bruges som kommunikation til medlemmer og til 
medlemsregistreringer, så det forventer vi os meget af. Det er vores mål, at systemet 
etableres med tilbagevirkende kraft fra årets begyndelse. 
  I sidste nummer af Herskindsigt efterlyste vi en træner til badminton-begyndere. 
Det gør vi stadig. Samtidig kan vi også bruge en træner til badminton let øvede. Så 
har du lyst til at yde et bidrag til vores fælles bedste i boldklubben - så giv et ring 
til formanden for badminton. 
  Endelig er vi i gang med at undersøge, hvad der er galt med vores køleskab. Der 
siver stille og roligt øl og vand ud af køleskabet hver uge i en størrelse, som svarer 
til over 100 kr./uge. Så på et år bliver det til rigtig mange penge! Vi har ikke en klar 
fornemmelse af, hvorfor der er så stort et svind, men er nødsaget til at gøre noget 
ved sagen. Vi har i bestyrelsen overvejet, om vi skal sætte fotoovervågning op, men 
vi tror, at vi skal have en tilladelse hos Justitsministeren - og det får vi nok ikke! 
  Vi tænkt på at lave en vagtordning, hvor vores tovholder på køleskabet (John ) 
sidder døgnvagt ved køleskabet for at konstatere, hvordan svindet opstår, men John 
mener, at det ikke er en god ide. Vi har valgt en lidt spøgefuld tilgang til udfordrin- 
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Herskind Boldklub 
gen, men alvorligt ment har vi et problem. Der er alt for mange, der glemmer at 
afregne for den vand eller øl, der bliver drukket efter sportsudøvelsen. 
  Størrelsen på de mistede kroner betyder, at vi følger svindet meget nøje nu og hvis 
det ikke bliver bedre, ser vi ikke anden udvej end at droppe køleskabet og under-
søge, om vi kan få sat en sodavandsautomat op!!! Vi er overbevist om, at vi ved 
fælles hjælp nok skal få løst problemet med svind - er du ikke enig ? 

God sport og hilsen fra bestyrelsen.  Gunnar Hansen 

Herskindhallen 2008/2009 
Kl.  Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kl. Lørdag 
15-16           8- 9   

16-17 
Gymnastik 
Forældre/barn 

Badminton 
begynder 

Gymnastik 
spring 

F/C 
Langelinie   9-10   

17-18 
Gymnastik  
5-6 år 

Badminton 
unge 

Gymnastik 
spring 

F/C 
Langelinie   10-11

Gymnastik 
åben 

18-19 Badminton 
Badminton 
unge 

Gymnastik 
spring 

F/C 
Langelinie   11-12

Gymnastik 
åben 

19-20 Badminton 
Gymnastik 
voksen 

Udlejet/ 
badminton 

F/C 
Langelinie   12-13   

20-21 Badminton 
Gymnastik 
voksen Oldboys Badminton   13-14   

21-22   
Fodbold 
serie 4 Oldboys Badminton      

22-23   
Fodbold 
serie 4          

 

Sommerfest 2008 
  Så blev der endnu engang holdt sommerfest i Herskind og med succes må 
siges. Der var lavet et flot bredt program, så der var noget for enhver smag. 
Lige fra de ”2” serie 4 kampe, ægteskabsdyst og til FC Langelinie stævne, 
Petanque turnering, Ballbold og Mustang opvisning osv. Tombolaen var flot 
udstyret med mange præmier, og den blev da også udsolgt søndag kl. 12. 
  Der var rigtig flot tilslutning alle dage, det er dejligt med så god en opbak-
ning. Det er det hele værd, når det summer af liv hele weekenden på pladsen, 
og den giver et pænt overskud. En særlig Tak til alle, der gjorde det muligt 
med hjælp til små og store opgaver. 

Vi ses til Sommerfest 2009. Pia Brandt, Festudvalget. 
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Herskind Boldklub 
GYMNASTIK 

   Efter en veloverstået sommer er vi igen i gang indendørs – i en for tiden 
meget varm Herskindhal. Den skal nu nok svale af hen over vinteren. 
Sæsonens udbud af hold ser således ud: 
Forældre/barn gymnastik (3-4 år) 
Mandag kl. 16-17 Instruktør Christine Libergren 
Børnegymnastik  (5-6 år) 
Mandag kl. 17-18 Instruktør Inge Houg Jakobsen 
Spring  (bh-kl. og opefter) 
Onsdag kl. 16-1730 (begyndere) Instruktør Anni Holm 
Onsdag kl. 1730-19 (øvede) Instruktør Lars Jørgensen 
M/K Aerobic 
Tirsdag kl. 19-21 Instruktør Erik Jespersen 
    For alle aktiviteter gælder, at forhåndstilmelding ikke er nødvendig.  
Gratis prøvetimer til nybegyndere, og man kan møde op hen over sæsonen, 
når det passer bedst. 
  Yderligere oplysninger på mail ingehj@kontor.dk eller tlf. 2066 4150. 

Inge Houg Jakobsen 
PRÆMIEWHIST 

Vi nærmer os tiden, hvor kortene igen skal på bordet – uændret tid og sted: 
torsdag kl. 19  i HB-klublokalet 

og første spilleaften er 
torsdag den 2. oktober 2008.  

Der er plads til nye spillere rundt om bordene – så mød bare op, hvis du vil 
være med! Yderligere oplysninger ved Orla Rasmussen på tlf. 8695 4342. 

Inge Houg Jakobsen 
OLD BOYS fodbold   

    Efterårsturneringen nærmer sig afslutningen. I den skrivende stund er der 
spillet 2 kampe. 1 er vundet, 1 er tabt og 1 er udsat. Sidste kamp spilles den 
24.september. 
  Når turneringen er slut, trænes der mandag og onsdag kl.19. Efter skoler-
nes efterårsferie spilles der om onsdagen i 60%´s salen fra kl.20 til kl.22. 
  Der forventes holdt sæson-afslutningsfest den 26.sept. Detaljerne er ikke 
helt på plads, men du kan roligt sætte kryds i kalenderen. Nærmere besked 
ved træningen eller ved Per på tlf. 8695 4505 eller Ole på 8611 9913. 

Bjarne 

mailto:ingehj@kontor.dk
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Herskind Boldklub 

HB Seniorhold 
  Lige for at afslutte forårets kanon-sæson så holdt senior holdet opryknings-
fest/afslutningsfest i Voldby badet onsdag inden sommerfesten d. 13.8.  
  Holdet og klubben havde inden sæsonen indgået et væddemål omkring 
oprykning eller ikke oprykning. Derfor troppede bestyrelsen for boldklubben 
op til festen og hjalp med borddækningen og serveringen. Tak for det. ☺ 
30 spillere var med til festen, som blev en sjov og hyggelig affære med 
masser af mad, drikke og præmier.    
  Den nye sæson 2008/09 i serie 4 er nu godt i gang, og her har vi fået en lidt 
sløj start. Første kamp viste holdet ligesom sidste sæson høj moral og fighter-
vilje og fik et enkelt point mod Stautrup. De 2 efterfølgende kampe mod hhv. 
Galten og Hornslet faldt spilniveauet en smule, og det resulterede i 2 neder-
lag på 3–2. Herefter har vi arbejdet hårdt på træningsbanen og psykisk med 
at vende tilbage til det gode spil fra foråret. Indtil videre har dette virket, og 
en 4–0 sejr kom i hus hjemme mod Korsholm. Stillingen ser nu sådan ud:  
 

 
  Næste kamp er mod hhv. Harlev, TST og De-Gus Boldklub. Harlev ligger 
lige over os i tabellen og har også fået en lidt sløj start. Det skal vi udnytte til 
at få en sejr mere. TST kender vi fra forårs sæsonen, hvor det var det eneste 
hold vi tabte til pga. nogle uheldige personlige fejl, der kostede dyrt. 

 



 

 34

Herskind Boldklub 
   Dette sker ikke igen! De-Gus Boldklub har trukket sig fra ligaen, så her er 
der 3 point. Dvs. her fra trænerstolen ser det således ud: 9 point de kommen-
de 3 kampe. Vi er også kommet i 3. runde af JBU´s pokalturnering. Her skal 
vi møde Århus holdet Bosporos´ 1. hold, der ligger i toppen af serie 3.  
 

 
   Til denne sæson har vi fået endnu flere spillere, og vi har derfor også til-
meldt et 7-mands hold for at alle kan komme ud og spille nogle kampe. Her 
på det sidste har vi fået nogle spillere fra Galten, da deres serie 5 hold er gået 
i opløsning. Vi ser frem til at have flere spillere i Herskind end i Galten! 
 
  Til sidst vil jeg bare lige takke spillere, klubben og tilskuerne for god 
opbakning til holdet! 

Træner Morten Rasmussen 
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Herskind Boldklub 
 

Målaktie spillet 2008/09 
  En ny omgang målaktie spil er i gang, så husk at købe et par aktier, der gør 
det lidt sjovere at følge med i fodboldsæsonen. Husk også de gode præmier, 
der er der igen i år. Du skulle gerne have modtaget målaktie indbydelsen i 
din postkasse. Ellers kan den afhentes i boldklubben eller i Brugsen.  
Sidste sæsons vinder af de 2000 kr. blev: 
1) Lone Nielsen, Ladingvej 25A (25-10)  3 mål fra. 
Disse var også tæt på: 
2) Lene Fox, Ladingvej 23 (28-10). 4 mål fra. 
3) Kenneth Simonsen, Skyttehusvej 17 (25-12). 5 mål fra. 
4) Søren Egeris, Borumvej 9 (28-12). 6 mål fra. 
5) Bent Rasmussen, Borumvej 10 (19-7). 8 mål fra. 
 
Vinderne af sponsorgaverne til hjemmekampene blev: 
1. hjemmekamp: (DagliBrugsen, Virring) Lone Smed, Vibevænget 53 
2. hjemmekamp: (SuperBest, Harlev) Lone Smed, Vibevænget 53 
3. hjemmekamp: (Rema1000, Kjellerup) Ann Sølvsten, Vibevænget 36 
4. hjemmekamp: (DagliBrugsen, Herskind) Ruth og Bent Reiche, Engvej 5 

VH Målaktiespillet 
 
 

Badminton 
   Sæsonen er nu i fuld gang, og det betyder, at der bliver spillet badminton 
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og faktisk i alle aldersgrupper og på alle 
niveauer. Hvis du ikke allerede er startet op, så mød bare op på det hold, der 
passer dig bedst – se timefordelingen på side 31.  
Du er altid velkommen til en ”prøvetime”.  
 
   Som nævnt tidligere er der behov for hjælpetrænere til begyndere og let 
øvede, så hvis du har lyst til udfordringen så ring til formand for badminton 
Søren Nedergaard på tlf. nr. 2393 1021   

Gunnar Hansen 



 

 36

Herskind Boldklub 
    
 En stor tak til de frivillige, der støtter op 
omkring FC Langelinie. 

Har du lyst til at give en hånd med, er du 
velkommen til at kontakte FC Langelinies sam-

arbejdsudvalg. Se mere på www.fclangelinie.dk.
  

 

   Så er sommerferien overstået, og vi er godt i gang igen med børne- og 
ungdomsfodbold i FC Langelinie. 
  En sommer, som i år har budt på mange oplevelser i fodbold-regi. 
 

Ramsing Cup 
  Weekenden 1.-3.aug. 2008 drog 4 pigehold med stort følge af forældre, 
trænere og ledere af sted til det vestjyske, nærmere bestemt Skjern, for at 
deltage i dette års Ramsing Cup. 
  En weekend ud over det sædvanlige. 4000 mennesker fra ind og udland - 
samlet omkring fodbold, leg, hygge og samvær.  
Se billeder fra Ramsing Cup her http://www.123hjemmeside.dk/RamsingCup/3574585 
  En tur, der bød på mange fodbold- og vejrmæssige oplevelser. Vejret viste 
sig ikke altid fra sin bedste side, men dette blev hurtigt glemt, når der var 
gang i fodbolden på banen. 
  På fodbold-siden fik vi mange spændende kampe. U15-pigerne bidrog ikke 
mindst til spændingen ved til sidst at sejre, og de kunne stolt modtage poka-
len for at have vundet deres række. 
 

Herskind Boldklubs Sportsfest 
  Efter sidste års beklagelige aflysning lykkedes det i år at få genskabt 
fodboldturneringen i forbindelse med HBs Sportsfest. 
  Lørdag afviklede vi 15 kampe, både 7-, 5- og 3-mands bold, på 5 baner.  
Det blev en sol- og fodboldrig oplevelse med mange spændende kampe og 
selvfølgelig medaljer til de deltagende hold. Vi siger tak til de mange frem-
mødte, der støttede op omkring og heppede på FC Langelinie. 
Efterår 2008 
  Turneringen er allerede godt i gang. Kom og se fodbold på Herskindskolen 
eller Den Fri Hestehaveskole. På hjemmesiden www.fclangelinie.dk (under 
info) er der LINK til klubbens kampprogram. 

Mvh. Steen Hansen, FCL 

http://www.fclangelinie.dk/
http://www.123hjemmeside.dk/RamsingCup/3574585
http://www.fclangelinie.dk/
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Skivholme, Sjelle og Skjørring sogne 
 

 

   Pastoratsrådsvalg 2008.  
  De tre menighedsråd i Skjørring, Sjelle og Skivholme afløses fra 1. søndag 
i advent af et pastoratsråd på 11 medlemmer. Netop i denne tid afholdes der 
over hele landet  - således også  her! -  opstillingsmøder, så navnene kendes 
ikke endnu. Indkommer der mere end én liste, bliver der på god demokratisk 
vis afholdt valg ved afstemning tirsdag d. 11. nov.  
 
Efteråret byder på mange arrangementer: 
  Kirkehøjskolen, som er et samarbejde mellem de 7 sogne i tidligere Galten 
Kommune, lægger ud torsdag den 25. september kl.14  med gudstjeneste i 
Galten Kirke og efterfølgende foredrag ved skuespiller og foredragsholder 
Caspar Koch:”Kaj Munk – mennesket og idealisten”. 
   Tirsdag den 21. oktober kl.14 i Storring Kirke og  konfirmandstue: 
Foredraget bliver ved journalist, forfatter og debattør Henrik Jensen:” Ofrets 
århundrede”. 
   Onsdag den 19. november kl.19 i Skivholme Kirke og i Sognegården: 
Foredrag efter kaffen ved sognepræst med meget mere! Poul Joachim 
Stender: ”Kirke – kend din krop”. 
Læs mere om kirkehøjskolen i Kirkebladet og i folderen, som ligger fremme 
forskellige steder. 
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Skivholme, Sjelle og Skjørring sogne 
 
Her i ”Sangens år” har vi en ”Syngmedaften” onsdag den 8. okt. kl.1930 i 
Sognegården. Se nærmere omtale af dette og 2 andre arrangementer på s.10. 
 
Sogneeftermiddag søndag den 26. oktober kl.14: Prædikant og foredrags-
holder kommer denne gang fra Harlev, nemlig Aage fra Haldgården. Efter 
gudstjenesten i Skivholme Kirke og Lindas gode kaffebord i Sognegården 
holder Aage sit foredrag, som han har kaldt: ”Bondeliv og flik-flak”. 
 
Én af landets mest efterspurgte foredragsholdere, Erik Lindsø, programmed-
arbejder i DR og tidl. højskoleforstander, kommer torsdag den 6. november 
kl.1930 i Sognegården og holder foredraget ”Livet er i det mindste en histo-
rie værd”. Erik Lindsø afholder kurser i at skrive erindringer. Foredraget 
giver eksempler på livsfortællinger  krydret med muntre historier. 
 
Torsdag den 20. november kl.1930 er der gospel- og spiritualkoncert i 
Sjelle Kirke  med ”Blå Mandag Jazzband”. Der loves traditionel jazz, 
medrivende sang og kendte/ukendte  numre som f. eks.”This little light of 
mine”. Koncerten varer ca. 70 min. 
 
Julekoncerten bliver i år med det kendte Århus-kor: ”Vivo”. Det bliver i 
Skjørring Kirke tirsdag den 9. december kl.1930. 
  
Hold øje med Kirkebladet og med annoncering i Galten Folkeblad. 

 Eva Bach 
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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 penge 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 

Julemarked 
   Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag d. 23. nov. kl. 1330 – 16. 
Da holder spejderne traditionen tro det årlige julemarked i Herskind Forsam-
lingshus. Traditionen tro vil der i lighed med tidligere år være tombola, spej-
derflid, mulighed for at lave sin 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 jule-
marked, 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 det krav, at tingene er nye og ubrugte. 
                                                                                         Hilsen grupperådet  

Spejderdepotet 
Efterlysning: brugte spejderuniformer i alle børnestørrelser. 
Kom og få penge for din brugte uniform: Jeg betaler 200,- kr. 
Dit lokale spejderdepot finder du på Vibevænget 8, Herskind. 
Ring gerne i forvejen og aftal tid. Tlf. 8695 4180 

Bæverdammen 
   Så er sommeren ovre, og efter en dejlig sommerlejr er vi atter i dam-
men igen. Vi mødes stadig hver torsdag fra 17 til 1830. Og vi kan bruge 
friske drenge og piger fra 0.kl og 1.kl., så bare mød op. 
  Vi skal sove ved vores egen hytte, og 27.og 28. sept. skal vi med 70 
andre bævere på tur til Hummelmosen. 
  Vi skal lave mad og andre gode sjove ting på bål, på løb og skovture. 
Vi håber, at I bliver fristet og møder op. 

Hilsen bæverlederne Karen, Joanne, Bente og Helle. Tlf. 20409896 
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Nyt fra Ulveflokken 
 
  Efter en veloverstået sommerlejr v. Udbyhøj er ulvene kommet godt i gang 
efter sommerferien. Vi har 15 børn i ulveflokken, og vi vil her i efteråret ar-
bejde med forskellige mærker, bl.a. mærkerne kok, sygeplejerske og kniv-
bevis. Hensigten med disse mærker er, at ulvene lærer at færdes i et køkken 
(indkøb, tilberedning, oprydning), lærer om førstehjælp og håndtering af dolk. 
   Vi skal også holde et fuldmånemøde, hvor nye ulve og ledere bydes vel-
kommen i flokken og gives et ulvenavn. 
   I løbet af efteråret begynder vi også at forberede os til spejdernes jule-
marked i Herskind Forsamlingshus søndag den 23. november. 
  Har du lyst til at være med i ulveflokken, og går du i 2. eller 5. klasse, 
så mød op ved spejderhytten tirsdag kl. 18 – 1930. 
 

Mange spejderhilsner fra ulvelederne Anne-Dorte, Margit og Henriette 
Kontaktpersoner: Anne-Dorte tlf. 2515 7080, Henriette 3012 4994 
 
    Ulveflokken er for børn fra 2. til 5. klasse. Nye ulve er selvfølgelig altid 
velkomne til vore møder tirsdag kl.18-1930, ligesom man har lov til at kom-
me til som gæst, hvis man gerne vil prøve at være spejder. 
 

Nyt fra gruppen. 
 
   Nu falmer skoven…… og vi kan se tilbage på en rigtig god sommerlejr.  
Nu er vi klar til at tage fat på et aktivt efterår, og vi har allerede haft gruppe-
weekend. Et par gode dage, som startede med generalforsamling. Vi siger 
velkommen til Anne og Dorthe, som har lovet at give en hånd i grupperådet. 
   En stor tak skal lyde til Jesper og Ove, som ikke ønskede genvalg. Godt 
med forældre, som har tid og lyst til at hjælpe med spejderarbejde. 
 
   Af kommende projekter i gruppen arbejder vi med at støjisolere i hytten, 
renovering af bålplads samt raftegård.  
   Nu kan vi se frem til gode  efterårsmøder og julemarked den 23.november.  
 

Mange spejderhilsener fra Nels Jørgen.  
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Skanderborg afdeling      
Søndag d.14. sept. kl.13-16: Svampetur i Dørup Skov syd for Mossø. 
Start: P-plads ved Dørup gl. hestestald. Der bliver mulighed for at stifte 
bekendtskab med både nåle- og løvskovens svampe. Hovedvægten vil blive 
lagt på spiselige, letgenkendelige svampe. Medbring gerne kurv og kniv.  
Husk eftermiddagskaffen. Turleder og yderligere info: Hanne Borre, medlem 
af bestyrelsen for Skanderborg Afd. Tlf. 7578 2454. 
  Søndag d. 21. sept. kl.13: Svampetur i Koldskoven. Start på P-plads ved 
Kollens Mølle ca.1½ km nord for Jeksen. Drej fra Stillingvej 500 m mod øst 
ad Kollens Møllevej. Hovedvægten vil blive lagt på spiselige, 
letgenkendelige svampe. Medbring gerne kurv og kniv. Turen, der varer ca.3 
timer, slutter med en svampeudstilling, hvor de fundne svampe gennemgås. 
Husk eftermiddagskaffe og påklædning efter vejret. Turleder og yderligere 
info: Peter Lange, formand for DOF Østjylland. Tlf. 8695 0341 
  Søndag d. 19. okt. kl.13: Sporenes Dag på ”Sporet ved Herskind”. Start 
på P-pladsen ved Hertha Levefællesskab, Landsbyvænget, Herskind. Der vil 
ved P-pladsen være en udstilling om Hertha, Mergelgraven fra 1930´erne og 
arbejdet med genopretningen af Lyngbygård Å. I ådalen er der etableret flere 
søer. Der vil være en ca.2 timer guidet tur på sporet. Se mere om tilsvarende 
arrangement i 2007 på www.spor.dk. Turledere og yderligere info:  Per 
Clausson-Kaas, Hertha og Hans Gravsholt, medlem af bestyrelsen for 
Skanderborg Afd. Tlf. 8695 4155. 
  Søndag d. 23. nov. kl.13: Juletur i Koldskoven. Start på P-plads ved 
Kollens Mølle ca.1½ km nord for Jeksen. Drej fra Stillingvej 500 m mod øst 
ad Kollens Møllevej. Børnevenligt arrangement. Vi samler ting fra naturen 
til julepynt og dekorationer. Turen, der varer ca.3 timer, slutter med en 
orientering om møllens historie. Medbring kaffe/the og påklædning efter 
vejret. Turleder og yderligere info: Gerda Laursen tlf. 8694 3870 og Aksel 
Bang tlf. 8692 2133, begge medlem af bestyrelsen for Skanderborg Afd. 
Desuden er der arrangeret følgende, der er lagt på DN´s hjemmeside: 
  Onsdag d. 17. sept. 2008 kl.1930. Årsmøde. Kirkecentret Skanderborg. 
Inden årsmødet er der en sejltur på Skanderborg Sø med skibet "Dagmar". 
Der bliver fortalt om søens tilstand på turen. Medbragt mad kan nydes om-
bord, men drikkevarer skal købes. Start kl.18. 
  På grund af Dagmars begrænsede kapacitet er tilmelding til sejlturen nød-
vendig. Den sker efter først til mølle princippet til Niels Thernøe enten på 
telefon 8652 5003 eller e.mail: niels-thernoe@mail.dk i tiden 1.9. til 15.9. 
Alle er velkomne til årsmødet. Foreningen er vært med kaffe og kage. 

Hans Gravsholt 

http://www.spor.dk/
mailto:niels-thernoe@mail.dk


 
Hertha Levefællesskab 

  Sommeren har mange kvaliteter. Ud over ”det naturlige” med blomstrende 
haver, grønne og senere gule marker og måske som i år flere uger med rigtig 
varmt udevejr, så er der ”det sociale” ved en sommer: Nogle drager på ferie 
og får nye oplevelser, andre bliver hjemme og får feriegæster eller tager på 
udflugter i det nære miljø. Efter ferien mens sommeren bliver til høststem-
ning, så mødes vi igen og tager fat, der hvor vi slap. Men nu er det som om 
man ser hinanden lidt tydeligere og ser tingene - opgaverne - i nyt perspektiv 
  I Hertha havde vi før sommer et fælles visionsseminar, som foregik i Her-
skind forsamlingshus d. 24. og 25. maj. Det har vi ca. hvert andet år med det 
formål at ”lytte efter”, hvad der rører sig af interesser og behov og for at 
søge en fælles tone eller ”fodslaw”. 
  Det overordnede emne i år var Hertha’s videre udvikling – både kvalitativt 
og kvantitativt. Siden pionertiden har der ligget nogle ideal-tal: 150 personer 
i alt, og for hver 5 personer kan 1 være udviklingshæmmet. I dag bor der 120 
personer i Hertha;  heraf er 20 udviklingshæmmet. Hvordan forholder vi os 
nu til den uudnyttede kvote, som vi har givet os selv? 
  Den seneste ”kvote-udnyttelse” var for et år siden, da vi tog 13 boliger i 
brug og ca. 25 mennesker flyttede ind, hvoraf en del var børnefamilier. 
Stemningen på årets visionsseminar var, at vi holder fast ved de oprindelige 
tal som ydre ramme. Den vækst og udvikling, der skal komme, må ske 
gradvis, organisk under hensyn til de forskellige interesser, der findes i 
levefællesskabet og i  gensidig respekt og tillid…. 
 

 
Nybyggeri i Hertha. Der er nu kun enkelte ube- Bent tilser Hertha's køer, mens de er på 
bebyggede grunde tilbage (foto Per Clauson-Kaas)  sommerferie i engen (foto Ole Wadsholt)  
 

  I løbet af efteråret bliver der 3 landsbymøder, hvor alle med adresse på 
Landsbyvænget kan møde op og give deres besyv* til kende. Ind imellem 
landsbymøderne arbejder interesse- og mandatgrupper med at formulere og 
præcisere de respektive ønsker og behov for fremtiden:  Bofællesskaberne, 
børnegruppen, ældreinitiativet, fælleshusgruppen og flere andre. Til februar 
håber vi at kunne udstikke nogle kortsigtede og langsigtede fælles mål. 
*syveren var trumf i det gamle kortspil ”Styrvolt”. 
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Hertha Levefællesskab 
  I Hertha’s 6 beskyttede værksteder er der tryk på både udefra og indefra. 
Der kommer hver dag 6-7 brugere fra oplandet og arbejder i Hertha. Produk-
terne, der bliver fremstillet, er der efterspørgsel på både internt og eksternt. 
Der er planer om at åbne et lille selvbetjent gårdsalg oppe ved Hertha bageri. 
Ved gartneriet er der færdiggjort en jordkælder, hvor grønsagerne til vinter 
kan opbevares frostfrit. De fleste af vores 11 køer har nu kælvet – efter en 
”ferie-periode” i engen (hvor åen nu slynger sig veltilpas i smukke bugter). 
Imens har mejerifolkene gjort rent i alle kroge og er nu klar til en ny malke-
sæson. Stalden blev malet på den store fælles arbejdsdag sidst i maj. 
  Hverdagen begynder at vende tilbage efter et sommerligt ”frikvarter”. 
Vores naboer og venner er altid velkommen til at kigge forbi – også ved de 
særlige lejligheder: 
  4.10., 1.11. og 6.12.  kl.14-1630 Lørdagscafé  
10.10.   kl.16-17 Michaelsfest og spil: ”Vølvens Spådom” 
 

 
Hertha Bageri - er en efterspurgt arbejdsplads blandt brugerne (foto Anna Scott) 

 

   Der er dørsalg af brød og kager fra bageriet samt mælkeprodukter fra 
mejeriet alle hverdage foran bageriets indgang. 
For bestilling: Kontakt Randi tlf.8695 4558 mandag, onsdag-fredag mellem kl.9-13   

Ole Uggerby 



 
 Høstmarked i Hertha 
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   Det er blevet tradition, at der den første weekend i september afholdes 
høstmarked på mange af landets økologiske gårde. Det er en anledning til at 
åbne stalddørene for kunder og gæster og vise, hvordan der ser ud, der hvor 
fødevarerne kommer fra. 

   I Hertha har det nærmest udviklet sig til en folkefest med flere hundrede 
besøgende i løbet af lørdagen. Men der bliver også lagt mange kræfter i 
forberedelserne, for at skabe tilbud og aktiviteter til både børn og voksne. 
Der er opgaver til alle både før, under og efter arrangementet. 

  Den hyggelige ’landsby-rundfart’ med Jyske Heste, kusk og konduktør er 
altid populær. Efterhånden er det de færreste, der har oplevet den ro og 
stemning, der er at sidde i et hestetrukket køretøj og bevæge sig igennem et 
landsby- og markedsmiljø.  

  For der er markedsstemning i Hertha den dag - med salgsboder, iskiosk, 
pandekagehus og kaffestue, gøgl og dukketeater, spillemandsmusik og 
folkedans på Landsbyvænget. Og så kan man sidde lidt i skyggen med sin 
sandwich eller kaffe og nyde hvilket mærkværdigt og forunderligt sted, man 
er havnet i. 

  Hvem skulle ha’ troet, at der findes køer med horn, små kalve, der drikker 
mælk hos deres mor og grise, der går på græs?              Ole Uggerby 

Læs mere på www.hertha.dk og se billederne nederst på bagsiden 

Skolebus fra parkeringspladsen i Hertha til Skanderborg 
Til Skanderborg mandag - fredag  kl.   730 
Tilbage mandag - onsdag - fredag kl. 1415 
                          tirsdag og torsdag kl. 1515 
Der kan køres med de dage, hvor der er plads i bussen. Det erfares ved at 
møde op.  
Bussen kører tv. i krydset ved Statoil-tanken, Højvangen 2 i Skanderborg.  
Billetpris 20 kr., som betales til Gitte Pedersen eller til buschaufføren. 
Dette er aftalt med kontoret på Rudolf Steinerskolen. 
Hertha kontaktperson: Rita Lambrecht 8695 4884    

 

Vil du vide mere om Hertha, så læs på Hertha´s hjemmeside, som er: 
http://www.hertha.dk 

 

http://www.hertha.dk/
http://www.hertha.dk/
http://www.hertha.dk/
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Hovedbrud for hele familien 
1. Hvornår holder spejderne julemarked? 
2. Hvad skete der i Herskind Forsamlingshus d.11.sept.? 
3. Er der ”sang-arrangementer” i Herskind? 
4. Hvornår kommer miljøministeren til ”vores vådområde”? 
5. Hvem udstiller i biblioteket i oktober? 
6. Har der været reaktioner på trafikproblemer ved Brugsen? 
7. Er det lykkedes at få solgt idéen om en natursti Skivholme-Helledige? 
8. Hvor mange projekter arbejdes der med vedr. seniorboliger? 
9. Mangler Herskindskolen musikinstrumenter? 
10. Hvornår er der generalforsamling i HG&B? 
11. Hvilke dage har Dilettanterne fastsat til næste forestilling? 
12. Hvornår er der loppemarked i Herskind Forsamlingshus? 
13. Er det muligt at få timer i 60%-hallen om fredagen? 
14. Hvor spilles der præmiewhist om torsdagen? 
15. Hvornår er der en juletur til Koldskoven ved Jeksen? 
16. Hvor er der Skt.Michaels-spil og hvornår? 
17. Er der sider fra kirkesognene i dette nr.? 
18. Hvem vandt 2.000 kr. i Målaktiespil? 
19. Hvilken annoncør har tlf. 8695 4579? 
Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest d.1.dec.2008.  
Indsendt af: 

 
 

 

FREMAD FORSAMLINGSHUS 
Udlejning hos Lotte 86 95 44 42 
www.fremadforsamlingshus.dk  

 
Lipo´s Islændercenter 
Tilbyder: 
Rideundervisning på 
Islandske heste. 
Undervisning er for voksne og børn. 
Tlf.: 86 95 45 06 – www.lipo-s.dk 

 

 

http://www.fremadforsamlingshus.dk/
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de3prinsesser   

     Børnetøj 0 - 12 år & Brugskunst 
Langelinie 61, Herskind. Tlf. 24850753 
Åbent: Torsdag & fredag 13 – 17 
             Lørdag 10 – 13, eller efter aftale 

www.de3prinsesser.dk  

  

  

  

  

mailto:anne-lene@al-guld.dk�
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Herskindsigt      31. årgang nr. 119       Sept. 2008  
 
 

 
Skt.Hans bål, Herskind legeplads  Sidste skoledag 27.6. Hersk.legeplads 

  
 

 
Vinderne i Old-boys turnering 17.9. 

 
6.opgave i ægteskabskonk. 17.sept 

 
Hertha-høstmarked 6.sept.2008   Hertha-høstmarked 6.sept.2008   
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