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31. årgang nr. 120        Dec.2008 

Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført 
kalender, og hvor teksten i de seneste 20 numre kan findes. 

 
Udsnit af deltagerne på Sporenes Dag d.19.okt.2008  

ved Herthas gartneri og grise 
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  Det er snart jul, og derfor bliver der udgivet mange bøger og blade med 
meget forskelligt indhold. Udgiverne håber naturligvis, at de vil blive købt 
som julegaver og læst i juledagene. 
  Dette blad udgives ikke med sådanne bagtanker, men udgives udelukkende 
for at orientere bl.a. beboere i Skivholme sogn om alle de tilbud, der er i om-
rådet i det kommende kvartal. Udgiverne betaler en del af omkostningerne 
og annoncørerne en anden del, så bladet skal ikke købes, men husstandsom-
deles i hele sognet, og der kan afhentes flere eksemplarer ved pakkebordet i 
Herskind Brugs, så længe lager haves. 
  Også i dette nummer er der mange tilbud af forskellig art. Start fx med at 
studere kalenderen på side 4-7 og find så om på de sider, der har særlig inter-
esse. Sæt kryds i kalenderen og gem bladet, så du senere kan læse om det. I 
dette blad er der mange julearrangementer – noget for næsten alle. 
  Det kan også være tale om generalforsamlinger eller møder med foredrag. 
Mød op - for arrangørerne fortjener, at der kommer nogen, når arbejdet med 
at få det planlagt er gjort. Foreningerne har altid brug for bestyrelsesmedlem-
mer, og som nytilflytter giver bestyrelsesarbejde mange nye kontakter.   
  Kommunen er i færd med at udarbejde en Kommuneplan og vil gerne have 
borgernes ønsker frem. Der har været flere møder, hvor lokale folk i Skiv-
holme sogn har deltaget. Læs om det under Landsbyrådet og på internettet. 
Der er mange ønsker, og ikke alle bliver opfyldt, men hvis der ikke gøres 
opmærksom på dem, sker der nok ikke noget. Deltag derfor i debatten. 
   Landsbyrådet er i gang med at planlægge en landsbydag d.3.april. Hvis du 
har idéer her, er du meget velkommen til at fremføre dem. Forhåbentlig vil 
der være mange erhvervsdrivende, der vil benytte muligheden for at blive 
kendt i lokalområdet ved at deltage med en stand. 
  Det vil føre for vidt at omtale alle de afholdte aktiviteter. Læs om dem. Det 
er rart at konstatere, at der til de fleste er et meget fint fremmøde. Det vidner 
om en aktiv befolkning, der er interesseret i det samfund, de har bosat sig i. 
Det vil derfor sikkert ikke ”blive koldt på Nordpolen”. Dette slogan blev sagt 
for et par år siden ved udarbejdelsen af rapporten ”Skivholme sogn - Nordpol 
eller smørhul”. Se Herskindsigt nr.112 og 113 på www.herskindsigt.dk  

Med ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår.  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 marts måned 2009.   
Ekstra eksemplarer kan afhentes ved kassen i Herskind Brugs. 
INDHOLD. December 2008   
  4 -  7 Aktivitetskalender 
  8 -15 Landsbyrådet  
 16  Herskindskolen  
 17  Nordlyset (Børnehaven)  
 18-21 Herskind Brugsforening 
 22-28 Herskind Grundejer- og Borgerforening 
 29  Herskind Dilettanter 
 30-31 Herskind Forsamlingshus 
 32  Skivholme Forsamlingshus 
 33-39 Herskind Boldklub  
 40-41 Skivholme-Sjelle-Skjørring Pastoratsråd 
 42-44 KFUM-spejderne 
 45  Naturfredningsforening, Skanderborg afd. 
 46-49 Hertha Levefællesskab 
 50-52 Hovedbrud, annoncer og situationsfoto 
Vinder af hovedbrud sept. 2008: Familien Jensen, Fuglevænget 12  
Løsning på Hovedbrud i dette nummer (se s.50) kan som sædvanlig 
afleveres i kassen i BRUGSEN senest den 1.marts 2009.   
Forsiden viser: Deltagere i ”Sporenes Dag”. Se side 13. 
REDAKTION:  Mail: Hagra@gefiberpost.dk                              
Landsbyrådet (tidl.kulturcenter) Hans Gravsholt *) 8695 4155  
Herskindskolen Kim Sørensen 8754 6828 
Nordlyset (Børnehaven) Kirstine K. Jørgensen 2076 0927 
Herskind Brugsforening Ida Jensen 8695 4057 
Herskind Grundejer-Borgerforen. Christina Ladefoged 2926 7751 
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 
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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. marts 2009 
Datoer, der skal med i kalenderen, afleveres senest d.1.marts 2009 

December 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
fr 12 835 Luciaoptog Herskindskolen 16 
lø 13     
sø 14     
ma 15 16 Juleafslutning, Børnegymnastik Klublokalet 36 
ti 16 19 

1930 
Juleafslutning, Aerobic, voksne 
Præmiewhist 

Klublokalet 
Fremad F-hus 

36 

on 17 16 
19 

Spring+julehygge, begge hold 
Julespil af Hertha-boere 

Klublokalet 
Skivholme Kirke 

36 
49 

to 18  
1030 

Juleafslutning, Præmiewhist 
Generalprøve, Krybbespil 

Klublokalet 
Herskindskolen 

36 
16 

fr 19  Krybbespil, skoleeleverne Skivholme Kirke 16 
lø 20 12 Julemanden kommer+gløgg m.m. Brugsen 21 
sø 21 10 Juletræsfest Herskind F-hus 30 
ma 22     
ti 23  Rafling ved kassen 

Vindere af tegnekonk. off.gøres 
Brugsen 
Brugsen 

21 
20 

on 24     
to 25     
fr 26     
lø 27     
sø 28     
ma 29 1830 Juletræsfest Skivholme F-hus 32 
ti 30     
on 31 11 Godt Nytår og champagne Brugsen 21 
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Januar 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
to 1     
fr 2     

lø 3     
sø 4     

ma 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus  
ti 6     
on 7 1530 Start på ”Edb for ældre” Herskindskolen 14 
to 8 19 Start på Præmiewhist Klublokalet 36 
fr 9     

lø 10 14 Nytårsfest, Torben Wahlstrøm 
Arbejdsweekend 

Sognegården 
Fremad F-hus 

41 

sø 11  Arbejdsweekend Fremad F-hus  

ma 12     
ti 13 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 14 19 Start på Patch-Work Herskindskolen 14 
to 15 1930 Nordisk Musik Skivholme Kirke 41 
fr 16     
lø 17     
sø 18     
ma 19     
ti 20 19 

1930 
Pastoratsrådsmøde 
Generalforsamling 

Sognegården 
Fremad F-hus 

   40 

on 21     
to 22 19 Biskop Kjeld Holm Skovby Kirke 41 
fr 23     
lø 24     
sø 25     
ma 26     
ti 27 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 28     
to 29     
fr 30     
lø 31     
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Februar 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1  Kyndelmissetur  45 

ma 2     
ti 3 1930 Quindeaften Fremad F-hus  
on 4     
to 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus  
fr 6     

lø 7 14 Lørdagscafé Hertha 49 
sø 8     

ma 9     
ti 10 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 11 19 Lokalhistorie-møde Herskindskolen 13 
to 12     
fr 13     

lø 14     
sø 15     

ma 16     
ti 17 14 Jørgen J. Jensen: Grundtvig+Kirkeg. Storring Kirke 41 
on 18     
to 19 1930 Generalforsamling, Herskind F-hus 

Generalforsamling, Landsbysamv. 
Herskind F-hus 
Borgernes Hus 

30 
12 

fr 20 17-20 Fredagscafé Fremad F-hus  

lø 21 11 Generalfors. Herskind Boldklub 
Fastelavnssoldater 

Klublokalet 
Skivholme 

34 
32 

sø 22  Fest, Fastelavnssoldater Skivholme F-hus 32 

ma 23     
ti 24 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 25     
to 26     
fr 27     

lø 28 1830 Generalforsaml. Skivholme F-hus Skivholme F-hus 32 
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Marts 
Dag Dato Kl. Arrangement (hvad-hvem) Hvor Side 
sø 1  Afsked med Eva Bach Kirke+Sognegård 41 
ma 2     
ti 3 1930 Quindeaften Fremad F-hus  
on 4 19 Redaktionsmøde, Herskindsigt Herskindskolen  
to 5 1830 Folkekøkken Herskind F-hus  
fr 6     
lø 7 14 Lørdagscafé Hertha 49 
sø 8     
ma 9     
ti 10 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 11     
to 12     
fr 13     
lø 14 930 Generalforsamling, Brugsen Herskind F-hus 20 
sø 15     
ma 16     
ti 17     
on 18     
to 19     
fr 20 17-20 Fredagscafé Fremad F-hus  

lø 21     
sø 22     
ma 23     
ti 24 1930 Præmiewhist Fremad F-hus  
on 25     
to 26 14 Kirkehøjskole Kirke+Sognegård 41 
fr 27  Dilettant Herskind F-hus 29 
lø 28  Dilettant Herskind F-hus 29 
sø 29     
ma 30     
ti 31 1930 Quindeaften Fremad F-hus  
  3.april:       Landsbydag Herskindskolen Side 11 
20.april:       Start på Petanqoe Herskindskolen Side 36 
2.maj og 6.juni: Lørdagscafé  Hertha  Side 49
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Landsbyrådet: 
Formand: Mogens Grejsen, Fuglevænget 21  Tlf. 8695 4345 
Næstformand: Inge Lorenzen, Præstbrovej 14 Tlf. 8695 4241  
Sekretær: Hanne Arberg Nielsen, Vibevænget 9 Tlf. 8694 2856  
Presse og PR.: Hans Gravsholt, Fuglevænget 8 Tlf. 8695 4155 
Kasserer: Gunnar Hansen, Ladingvej 31 Tlf. 2447 4979 

 

Hvad sker der i landsbyrådet? 
  Efteråret har været tæt besat med mødeaktiviter, og til orientering skal 
hermed kort refereres om det, vi har arbejdet med. 
Kommuneplansamarbejdet 
  Vi har været repræsenteret ved alle møder vedrørende arbejdet med den nye 
kommuneplan for Skanderborg Kommune, med vægten lagt på forholdene 
for landsbyerne. Den 11.sept. var der rundbordssamtaler i Herskind Forsam-
lingshus, hvor  de udfærdigede landsbyredegørelser blev gennemgået og 
suppleret. Og i et gruppearbejde blev der lavet en samlet udviklingsplan for 
områderne Skivholme og Herskind. Planerne gengives i hovedtræk herunder: 
Se mere på www.skanderborg.dk. Søg her efter kommuneplan og landsbyer. 
  Fra Skivholme deltog: Gunnar Hansen, Paul Fox, Henning Nielsen og 
Asbjørn Winther, som havde følgende emner:  

1. Cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen 
2. Byporte med trafikdæmpning 
3. Flere husstande til Skivholme 
4. Udvidelse af sportshallen i Herskind 
5. Etablering af stier i området 
6. Udbygning af fælles areal 

Fra Herskind deltog: Eva Bach, Menighedsrådet+Ældrerådet/seniorrådet Laila 
Bech Sørensen, Hertha og Brugsen, Eja Treldal Lund, Hertha, Inge Lorenzen, 
Landsbyrådet, Mogens Grejsen, Landsbyrådet+HG&B+Herskind Folkekøkken, 
Hanne Falk, Billedskolen, Anna-Margrethe Kristensen, Forsamlingshuset, René 
Nielsen, Skolebestyrelsen, Ulla Hansen, Fremad Forsamlingshus+Børnegaven 
Nordlyset, Merete Milner, Hertha og Lone Jacobsen, Børnehaven Nordlyset 
Her var emnerne: 1. Bevarelse og udvikling af skole, daginstitutioner og 
Brugsen. 2. Etablering af senior-/singleboliger. 3. Trafiksikkerhed – etablering 
af cykelstier, fartdæmpning og byporte. 4. Adgang til naturen og 5. Hel hal. 
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Landsbyrådet 
Skal vi lave en lokal madordning på Herskindskolen? 
  Med baggrund i en dialog med skolen har vi udarbejdet en ansøgning om 
midler til at undersøge mulighederne for at indføre en ordning med sund kost 
til børn på Herskindskolen. I ansøgning om tilskud står der bl.a.:  
Der ønskes iværksat et udredningsarbejde vedrørende de praktiske mulighe-
der og betingelser for at etablere en madordning for børn på Herskindskolen, 
baseret på lokalt fremstillede økologiske produkter leveret fra Levefælles-
skabet Hertha, og fremstillet med hjælp fra lokale udviklingshæmmede i en 
beskyttet værkstedsfunktion placeret på skolen.   
Baggrunden for projektet: 
 Det er vel efterhånden en kendt sag, at der er en sammenhæng mellem børns 
kost og deres indlæringsevne. På Herskindskolen har man længe været be-
vidst om denne sammenhæng og man har ad flere omgange gjort forsøg på, 
at stable en skolemadsordning på benene, desværre uden større held. 
  Men skolen arbejder fortsat på at finde en løsning på problemet, bl.a. ved at 
oplyse om emnet. Senest har elevrådet med økonomisk støtte fra Landsby-
rådet haft besøg af foredragsholder Frede Braüner, Århus, som på glimrende 
vis anskueliggjorde, at den nævnte sammenhæng eksisterer.  
  Landsbyrådet er som fælles organ for samtlige foreninger og institutioner i 
Herskind/Skivholme området gået ind for at støtte projektet da vi som et af 
sine formål har støtte initiativer som skaber trivsel og udvikling i Skivholme 
sogn. Se evt. vores hjemmeside www.herskind-skivholme.dk.  
 Inspireret af Frede Braüner’s foredrag besluttede skolebestyrelsen og Lands-
byrådet, at arbejde videre med at få etableret en egentlig skolekantine. Resul-
tat af det foreløbige arbejde er udmundet i følgende  ønsketænkning/vision: 
 Ser man på Herskind-Skivholme-området fra et helikoptervindue vil følgen-
de billede vise sig: 

• Her ligger en skole som savner sund mad 
• Her ligger et levefællesskab med udviklingshæmmede, som gerne vil 

lave noget meningsfuldt 
• I levefællesskabet  findes et mejeri som laver sunde og friske 

økologiske mælkeprodukter  
• Et bageri som laver friskt og sundt økologisk  brød 
• Et gartneri som dyrker sunde biodynamiske grøntsager  

Det må dog kunne kombineres! 
Konklusion: Lav et beskyttet værksted, hvor udviklingshæmmede dagligt kan 
producere frisk og sund mad til lokalområdets skolesøgende børn.  
Vi har søgt om 100.000 kr. og forventer at få besked i februar måned 
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Landsbyrådet 

Sangens År 
  I samarbejde med Skolen, Hertha og menighedsrådet fik vi afviklet 3 flotte 
arrangementer til markering af sangens år. Vi startede med en ”syngsammen-

dag” på Herskindskolen, hvor Anne Marie Elbech og Jacob Hedegård stod 
for det musiske, mens Inge Lorenzen og Rita Lambrecht tog sig af de 
kulinariske indslag bistået af Eva Bach og Hans Gravsholt.  
  ”Syngmedaften” i sognegården forløb rigtig godt med Eva som kyndig for-
sanger/fortæller med assistance fra kirkekoret under Birthe Skyttes ledelse. 
  ”Sang og Sjov” blev en fest finale på det hele. Hertha-koret indledte med et 
korværk, som ganske slog benene væk under publikum. Man kan i sandhed 
sige, at dermed var tonen slået an. Herefter serverede lokale Hertha-aktører 
den ene perle efter den anden. Aftenen sluttede i den muntre ende med fæl-
lessang og muntre indslag fra Herskind Kabaretsjak - ledet af Bent Nielsen. 
  Så alt i alt fik Herskind-Skivholme markeret Sangens År på en værdig vis. 

  
Inge byder velkommen d.21.9. Afslutning med spisning 

Cykelstien – trafikdæmpninger 
  Vi afventer kommunens færdigbehandling af anlægsbudgetterne, således at 
vi kan se, om vores råb om behovet for en cykelsti til Skivholme er blevet 
hørt med. Der er lavet et godt forarbejde vedrørende byporte, men vi har be-
sluttet at tage afsæt i det videre arbejde med baggrund i, hvad byrådet beslut-
ter på sti-området. 
Seniorboliger 
  Arbejdet i arbejdsgruppen ligger p.t. stille, indtil diverse grundejere får af-
klaret deres egen situation. Vi mener fortsat, at idéen om at få de ældre bor-
gere til at flytte i senior-egnede boliger lokalt vil give den bedste løbende 
udvikling af vores by. 
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Landsbyrådet 

Landsbydag (= tidligere kulturcenterfødselsdagsfest) 3. april 2009 
Arbejdet med næste års landsbydag er i fuld gang. Vi har afholdt planlæg-
ningsmøde, og der bliver fuld tryk på fredag eftermiddag og aften. Vi håber 
på en rigtig helhedsoplevelse i vores halve hal! 
Foreløbig plan: 

Klokken Aktivitet Placering 
15-15.30 Velkomst og stort børnekor  Hallen 
15.30-17 Hertha serverer kaffe og kage Hallen 
15.30-17 Skolen præsenterer deres boder Hallen 
15.30-17 Skolebestyrelsens bod er åben Hallen 
15.30-17 Foreninger og erhvervsliv i  

Herskind præsenterer deres boder 
Hallen 

17 - 18 Evt. Ralfs band Hallen 
17 – 18 Skuespil v./ 7.klasse Teatersalen 
18 – 19 Skuespil v./ 7.klasse Teatersalen 
19 – 20 Skuespil v./ 7.klasse Teatersalen 
18  Buffet v. Folkekøkken Hallen 
19 Buffet v. Folkekøkken Hallen 
19 – 21 Diskotek for 0-3.kl. Klubben 
21 – 23 Diskotek for 4-9.kl. Klubben 
Ca. 20 Folkedans, Squaredans, Linedance   Hallen 

  

OPFORDRING TIL VIRKSOMHEDER, 
INSTITUTIONER OG FORENINGER 

i Herskind og Skivholme 
Vis os, hvad I kan!! 
  I forbindelse med Landsbydagen fredag den 3. april 2009 er der mulighed 
for, at I kan præsentere jeres virksomhed. 
  Det er forbavsende, hvor mange aktiviteter der foregår i området, men det 
er ikke alle, der er lige synlige i bybilledet. Eksempler…. 

• Hvordan ser vores lokale elektriker, tømrer eller murer ud? Hvad kan 
han? Hvad koster han i timen? 

• Hvilke muligheder er der for at handle lokalt! Hvad er varesortimentet, 
og hvad koster varerne, og hvornår har de åbent? 

• Hvad er formålet med foreningen? Hvilke aktiviteter har den, og hvordan 
kommer man i kontakt med den? Bestyrelse m.m. 

Mange spørgsmål og svar kan afklares på sådan en dag   
Vi stiller hal og bod til rådighed – helt gratis!! 
Alt, hvad I skal gøre, er at komme og fylde rammen ud 

På vegne af Arbejdsgruppen vedrørende LANDSBYDAGEN 
Henvendelse til: Kim Sørensen, Herskindskolen  tlf: 8754 6828              
eller Mogens Grejsen  tlf.: 8695 4345        Mogens Grejsen 
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Landsbyrådet 

Landsbysamvirket 
 Der har nu været afholdt 5 ”Rundbordssamtaler” forskellige steder i Skan-
derborg Kommune. Det ene blev afholdt i Herskind Forsamlingshus og er 
omtalt på side 8. Her var det landsbyerne nord for Lyngbygård Å, der skulle 
drøfte ønskerne til deres landsbyers udvikling (et udviklingskatalog).  
  Næste trin i arbejdet er en drøftelse i temaer, hvor det for hvert tema er hele 
kommunen, der skal drøftes. Temaerne er her: 

• Fællesfaciliteter- landsbyernes sociale mødesteder 
• Erhverv og turisme 
• Kultur og landskaber 
• Boligudbud og beboersammensætning  

  Arbejdet påbegyndes nu, og interesserede kan tilmelde sig det/de emner, 
der har interesse. Se mere på http://www.landsbysamvirket.dk/ og på kom-
munens hjemmeside, hvor der bl.a. oplyses om tovholdere. Temagrupperne 
skal have udarbejdet materiale til kommunen medio februar, og hen over 
sommeren udarbejdes forslag til udviklingsplan for den enkelte landsby. 
  I september vil forslaget komme i høring og i oktober vil planerne for den 
enkelte landsby blive færdiggjort. Forhåbentlig vil mange deltage i arbejdet. 

Hans Gravsholt 

Lyngbygård Å 
  Arbejdet med genslyngning er afsluttet, og indvielsen var på Christinedahl. 
Det skete med deltagelse af miljøminister Troels Lund Poulsen, vores borg-
mester Jens Grønlund, rådmand Peter Thyssen, Århus og skovrider Niels 
Juhl Bundgård Jensen fra Skov- og Naturstyrelsen, Silkeborg. 
  Alle roste arbejdet og håbede på, at det ikke kun var dyrene, men også men-
neskene, der fik lov til at nyde den natur der er/vil blive skabt. Der er da også 
ønsker om at få etableret nogle ”trampede stier” i området. I første omgang 
arbejdes der på en sti fra rensningsanlægget og lidt mod vest, over åen og op 
omkring Østerskov og videre ad Stationsvej tilbage til start. 
  Dette er kun muligt med positiv indstilling fra de berørte lodsejere. De er 
blevet spurgt, og endnu tyder det på, at det bliver muligt. Jørgen Baastrup 
Nielsen, Christinedahl har ligefrem tilbudt, at der må etableres en shelter på 
Christinedahls jord og kommunen er også positiv over for det. 
  Der vil i 2009 blive arbejdet videre på projektet, og det vil blive undersøgt, 
om der kan skaffes økonomiske midler til etableringen.      Hans Gravsholt 
PS:Generalforsamling i Landsbysamvirket 19.febr.2009 i Borgernes Hus, Veng 
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Landsbyrådet 

Spor i Landskabet 
  ”Sporenes Dag” var d.19.okt.2008. På Sporet ved Herskind” var der også et 
arrangement. Se side 13 i Herskindsigt sept.2008. Vejret var fint, og der var 
ca.60 deltagere. Uden for Herthas hovedhus var der en lille udstilling med 
bl.a. pjecer og foldere vedr. ture og andet vedr. området – fx om arbejdet i 
Lyngbygård Ådal og billeder fra tiden i 1930´erne i mergellejet, hvor der i en 
5-års periode blev opgravet ca.255.000 m3 mergel. 
  På turen rundt på sporet blev der fortalt om den genslyngede å og orienteret 
om påtænkte ændringer af sporet grundet den forventede højere vandstand 
og jordombytningen. Adgangen ned til åen syd for ”Skovfogdens Hauge” 
skal flyttes til det skarpe sving på Engvej. Her er åen nu meget tættere på, og 
det påtænkes at få lavet P-plads og et fugletårn i træerne nord for Engvej. 
  Der blev også orienteret om det påtænkte nye spor (Se omtale på forr. side), 
og efter turen op gennem slugten fortsattes der til Hertha, hvor de fleste af 
deltagerne var med inde i Herthas sal til kaffe/the, boller og kage. 
  Der er ikke planer om arrangementer på sporet i de kommende måneder, 
men ”Fugle- og planteturene i maj-juni påtænkes gentaget i 2009. Mere om 
dette i næste nr. af Herskindsigt. Se også www.spor.dk.  

          Hans Gravsholt 

Lokalhistorie 
  Lokalhistoriegruppen var samlet på Herskindskolen d.22.okt. Der kommer 
fortsat nyt på møderne - men især mellem dem. Er der nogle, der har billeder 
eller interessante oplysninger om området må de meget gerne fortælle det. 
Billederne behøver ikke at blive afleveret. De vil blive scannet ind og deref-
ter tilbageleveret, hvis man ønsker det. 
 Gruppen samles nogle få gange om året, og næste gang er onsdag d11.febr. 
2009. Mød fx op her og vis, hvad du har. Alle er velkomne. Gruppen er en 
slags filial af Galten Egnsarkiv. Her er betjeningstiderne mandage 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 fortsat hver tirsdag kl.1330-15. Vi er fortsat interesseret i 
hjælpere. Det kræver ikke særlige kundskaber, men kun lyst til at have kon-
takt med eleverne. Nærmere oplysninger kan fås af: 

Jette Liborius og Hans Gravsholt 
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Edb for ældre 
  På Herskindskolen fortsætter tilbuddet til ældre med undervisning i brug af 
edb. Det foregår i edb-lokalet på onsdage kl.1530-1730. Alle er velkomne. Det 
kræver ingen forkundskaber, men naturligvis vil det være en fordel med 
kendskab til ”mus” og tastatur. Der holdes frikvarter, hvor der nydes kaffe/ 
the og småkager. Efter nytår startes der den 7.januar. 

Hans Gravsholt 

Patch-Work med mere 
 Vi er 5, der hver anden onsdag mødes på Herskindskolen og syr patch-work. 
Hvis du hellere vil lave kort, brodere, strikke, filte eller andet, er du også vel-
kommen. Vi mødes i håndarbejdslokalet kl.19 til ca.2130. Vi starter d.14.jan. 
Vil du vide mere så kontakt Lisbeth Jensen tlf. 8695 4508 

Hilsen Anne, Aase, Sysser, Jonna og Lisbeth 

Herskind Bibliotek Tlf. 8754 6829 
I december juler vi lidt på biblioteket med pebernødder og lys, og børnene 

fra Nordlyset har pyntet vores juletræ. 
Efter jul vil vi fortsætte med skiftende udstillinger, så der hele tiden vil 

være nye ting at se på på biblioteket – ud over at låne bøger. Vi har billed-
bøger, oplæsningsbøger, selvlæsningsbøger, børne-cd´er m.m. Der er også 
krimier, kærlighedshistorier, strikkebøger, kogebøger m.m. til voksne. 

Herskind Bibliotek holder fast ved åbningstiderne onsdage kl.15-19 samt 
fredage kl.10-12, og der er der åbent for selvbetjening alle skoledage kl.9-15. 

Vi er to, Kirsten og Aksel(lærere på Herskindskolen), om at afløse Jessica, 
og vi vil gøre, hvad vi kan, for at leve op til Jessicas høje serviceniveau sam-
tidig med, at vi vil forsøge nogle nye tiltag i den kommende tid. Mere herom 
senere.                                                 Aksel Herholdt og Kirsten Simonsen 
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JESSICA SIGER FARVEL 
 Jeg opdagede Herskind ca.1 år inden, jeg fik arbejde her. Det var i dec.1993, 
da jeg kørte i en af vores tidligere Volvo 240 langs Langelinie. Bilen var 
fyldt med min søn og alle hans legesager og en sæk julegaver, fordi vi var på 
vej til nogle venner i Lystrup, hvor han skulle være, mens jeg var på arbejde 
på Hovedbiblioteket i Århus. Pludselig stoppede bilen og ville ikke starte 
igen. Jeg kiggede rundt og opdagede, at vi heldigvis var lige ved en parke-
ringsplads og en Brugs. En venlig mand hjalp mig med at skubbe bilen ind 
på parkeringspladsen. Vi gik ind i Brugsen og lånte telefonen for at ringe til 
Falck. Jeg spurgte uddeleren, hvor vi var henne. Herskind. Det skulle jeg 
stave for Falckmanden, som heller ikke havde hørt om det før. Vi var igen 
heldige, at der kun var 20 minutter før bussen til Århus kom. Jeg kunne se,  
at der var hele to timer til den næste bus. 
   Ni måneder senere så jeg i mit fagblad, at der var en stilling på Galten 
Bibliotek og Herskind Bibliotek, og jeg vidste med det samme, at det var 
min stilling. 
  Det, jeg ikke vidste, var, hvordan der er noget særligt ved Herskind. Min 
kollega Brita, som er opvokset i Sjelle, kan fortælle, at det altid har været 
sådan. Det særlige er, at der er så mange aktive og engagerede mennesker i 
Herskind, og derfor sker der så meget i denne lille flække, som på ingen 
måde er en døende landsby. Der er også en åbenhed, og derfor er det intet 
under, at Herskind har taget godt imod Levefællesskabet Hertha, og at de har 
kunnet berige hinanden. 
   Der gik mange år, før det gik op for mig, at en årsag til, at jeg trivedes så 
godt i Herskind, er, at selv om jeg er vokset op tusindvis af kilometer væk i 
Garrett Park, Maryland, var det et tilsvarende lille samfund med mange en-
gagerede og aktive mennesker. Der var et rigt foreningsliv ligesom i Her-
skind, og i stedet for en hal fik en gruppe frivillige startet et udendørs svøm-
mebassin, som var til stor fornøjelse for alle igennem de lange varme 
sommermåneder. 
   Jeg har været utrolig glad for mine 14 år på Herskind Bibliotek. 
Tusind tak for al opmærksomhed og alle gaver på min sidste arbejdsdag!!!! 
  Det er svært at sige farvel til så mange gode mennesker, som jeg efterhån-
den har kendt længe. Men forhåbentlig krydses vores veje i fremtiden. 

Jessica Albertsen 
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  Nyt fra Herskindskolen 
 

 
 

Herskindskolen søger ny viceskoleleder. 
   Ansøgningsfristen udløb den 5.december, og vi afholder ansættelses-
samtaler i løbet af uge 50. 
Vi glæder os til at præsentere den udvalgte person i næste Herskindsigt. 
 

Herskindskolen holder fast i juletraditionerne. 
Fredag den 12.december kl.8.35 går 7.kl. Luciaoptog. En stemningsfuld  
og festlig tradition, som vi glæder os til igen i år. 
En anden af skolens traditioner er krybbespillet, hvor eleverne i 3.kl. er 
aktører. Der afholdes generalprøve torsdag den 18.december kl.10.30,  
hvor forældre er velkomne. 
Fredag den 19.december går hele skolen i Skivholme kirke og ser 
krybbespillet. 
Vi slutter dagen med at synge julen ind og ønske hinanden glædelig jul,   
godt nytår og en god juleferie. 
 

Indskrivning til 0.kl. i skoleåret 2009/2010. 
Materialet til kommende elever er sendt ud, og først derefter ved vi, hvor 
mange der vælger Herskindskolen. Igen i år er der forældre, som er bo-
siddende uden for vores skoledistrikt, som vælger Herskindskolen.  
Disse forældre får ikke besked, før indskrivningen af elever fra vores eget 
distrikt er overstået. 

Med venlig hilsen Kim Sørensen, Herskindskolen 

                  

 

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

www.herskindskolen.dk 
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Nyt fra Børnehaven Nordlyset 
  De sidste måneder har børnene og de voksne i børnehaven arbejdet med 
temaet ”Krop og bevægelse”. Børnene har været opdelt i grupper, hvor de 
arbejdede med at styrke deres egen krop. De har fået fod-massage i dæmpet 
belysning, mens de har lyttet til stille musik. De har arbejdet med deres 
muskler, balance og bevægelse på fodboldbaner, legeplads og spejdergrund. 
Til stor begejstring blev der også lånt en ”torso”, som man kunne pille fra 
hinanden og se hjerte, lunger, tarme og andre organer. Der er blevet snakket 
om sund og usund mad og lavet plakater med udklip om dette. Temaet har 
haft stor interesse fra både store og små, der har daglig gang i børnehaven. 
  Den 29.okt. var der årsmøde i børnehaven, hvor der blev informeret om nye 
tiltag, samt årets gang i Nordlyset. Derudover var der valg til forældre-
bestyrelse. Den nye bestyrelse ser således ud: 
Formand: Ulla Hansen  Næstformand: Torben Offersen 
Referent: Hanne – Mette H. Kring Ansættelsesudvalg: Ann Sølvsten 
Herskindsigt: Kirstine K. Jørgensen Mads Nørby  
Anja Svanhede  Dorthe Jensen 
Lone Jacobsen  Peter Bjerre - Pædagog 
Laila Nielsen – Souschef  Hanna Rasmussen, Institutionsleder 
     Velkommen til nye medlemmer og tak til de gamle medlemmer. 
  

  Den 27.nov. blev den årlige lanternefest afholdt. Børnene havde - i ugen op 
til festen - malet flotte farvestrålende lanterner, der skulle lyse op i den 
mørke tid. Som altid var der stor opbakning og fremmøde fra forældrenes 
side, og de mange lysende glimmer–glitrende lanterner var et smukt syn at 
skue på legepladsen. Der blev trakteret med æbleskiver, glögg og saftevand. 
  Allerede sidst i november sneg der sig en rød hue eller to med ind i børne-
haven. De varslede om, at den søde juletid var på vej. Selvom vi i skrivende 
stund kun lige er startet på december, er der allerede sat en storproduktion af 
julepynt i gang. Nordlysets drillenisser er også startet på at besøge børnene i 
deres hjem. Der er mange dejlige og hyggelige stunder at se frem til i dec. 
  Sidst, men ikke mindst, en lille praktisk information: Nordlyset har fået nye 
telefonnumre:  Stjernen : 8794 2436 Lynet     : 8794 2437 

  Planeten : 8794 2438  Kontoret : 8794 2439 
Fra 615- 8, samt efter kl. 1530 - ring da venligst lynets lokalnr. 
 

Vi ønsker alle en glædelig jul, samt et godt nytår. 
Mange nissehilsner fra Nordlyset 

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

 
Splinternyt OK anlæg 
I august besluttede bestyrelsen, at OK tanken skulle udskiftes. Nogle gange 
er der heldigvis ikke langt fra beslutning til handling. Allerede i november 
gik arbejdet i gang, og nu står det der så: Et funklende nyt kunde- og miljø-
venligt tankanlæg, let at betjene og det virker hver gang! Den nye tank blev 
”indviet” med uddeling af paraplyer og wienerbrød til kunder med OK-kort. 
 
Aktiviteter og tiltag i butikken 
Den sidste dag i september var reserveret til årets statusoptælling, hvor per-
sonalet og bestyrelsen hjælpes ad med at få talt det hele op. Derefter er det jo 
altid spændende, hvordan resultatet er. Denne gang måtte vi konstatere, at 
svindet var lidt højere, end vi havde budgetteret med. Ikke alarmerende, men 
alligevel ærgerligt. Uddeleren har analyseret på svindet, og en del skyldes 
registreringsfejl f.eks. ved rabatvarer. Desværre er der også rigtigt svind, dvs. 
varer, der bliver taget ud af butikken uden betaling – vi kan også kalde det 
butikstyveri. Det er ikke så rart at tænke på, at der også her i vores lokale bu-
tik er butikstyve. Det må vist være nogen udenbys fra! Men vi kan se, hvilke 
varegrupper, der er ramt af problemet, og dermed kan vi rette fokus mod det. 
  I den forbindelse kan jeg oplyse, at vi netop har indkøbt nyt digitalt video-
overvågning og overfaldsalarm. Hovedårsagen til denne disposition er det 
grimme røveri, som butikken var udsat for i sommer, men overvågningen 
kan forhåbentlig også virke forebyggende på butikstyverier.  
  Vi oplever også, at unge under 18 år forsøger at købe cigaretter. For nogle 
måneder siden blev aldersgrænsen for, hvornår man må købe tobaksvarer, 
hævet fra 16 til 18 år. Som noget nyt vil uddeleren deltage i SSP samarbejdet 
med Herskindskolen. Brugsen er det eneste sted i lokalområdet, hvor de un-
ge kan købe ind, og som sådan har vi et fælles socialt ansvar for at medvirke 
til at passe på vores unge mennesker. 
  I løbet af efteråret har vi haft et par aktiviteter i butikken. Først med smags-
prøver på de økologiske varer fra Änglamark og senest med smagsprøver på 
juleøl og ikke mindst på den nye Herskindvin. Denne gang har uddeleren 
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Herskind Brugsforening 
valgt en rigtig god vin fra Sydafrika. I forbindelse med smagedagen var der 
også en lille konkurrence, som gik ud på at gætte, hvor vinen kom fra. Rigtig 
mange gættede rigtigt, og vinderen af konkurrencen blev Brian Sørensen. 
 

Regnskab og budget 
Frem til og med oktober 2008 har omsætningen i butikken ligget nogenlunde 
som budgetteret, dvs. stort set uændret sammenlignet med sidste år. Det 
lyder jo umiddelbart fint nok, men da der har været ret store prisstigninger i 
2008, betyder det alligevel, at der er solgt færre varer i 2008 end sidste år. 
For at imødegå den vigende omsætning skal driftsomkostningerne tilpasses. 
Vi følger således fortsat vores plan om at spare på personaleomkostningerne, 
ligesom vi har foretaget forskellige omlægninger i andre dele af driftsom-
kostningerne. Derfor viser regnskabstallene også, at der er et tilfredsstillende 
overskud ved udgangen af oktober.   
  Budgettet for 2009 er i korte træk: Uændret omsætning, fortsat fokus på 
driftsomkostningerne, mere synlig annoncering i lokalbladet og husstands-
omdelte reklamer. Vi har ikke pt. planlagt større investeringer i 2009, men i 
januar holder vi et bestyrelsesseminar med særligt fokus på udarbejdelse af 
en 5-års plan for butikkens drift og investeringsbehov. Vi vil sørge for at 
foretage de investeringer, der er nødvendige for at sikre, at butiksanlægget 
kan fremstå moderne og tidssvarende. 
 

Personale 
I løbet af sommeren og efteråret har der været flere udskiftninger på persona-
lesiden. Butikkens elev, Helle, er flyttet fra området og er derfor ikke 
længere ansat hos os. Vi har ikke planer om at ansætte en ny elev lige nu. I 
stedet har vi ansat Emma som salgsassistent i en tidsbegrænset periode. 
Desuden har vi ansat Elsa som rengøringsassistent. Elsa vil gøre sit til, at 
butikken fremstår ren og proper. Nicklas har valgt at prøve kræfter med New 
Zealand og er derfor stoppet i Brugsen. Som erstatning har vi ansat Frederik, 
tag godt imod ham. 
 

FDB fordele 
I 2007 blev ordningen med 4% bonus afskaffet og erstattet af bl.a. flere med-
lemstilbud og medlemsmillionæren. Det blev også besluttet, at FDB og Coop 
skulle sætte gang i et forsøg med en ny form for bonusordning. Forsøgsord-
ningen CoopPlus starter i 2009 som et pilotforsøg. Testpersonerne er fundet 
blandt de medlemmer, der har valgt at få et FDB medlems- og betalingskort.  
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Herskind Brugsforening 
Testen går ud på, at der optjenes PlusPoint på alle indkøb, hvor medlemskor-
tet scannes, adgang til PlusTorvet, hvor pointene kan omveksles til varer og 
mulighed for at få tilbud og information via e-mail på baggrund af bondata 
og interesser. Testperioden skal vise, hvilke aktiviteter og tiltag, der er de 
mest effektive. 
  Som nævnt er ovenstående et testprogram og gælder ikke alle medlemmer. 
Men de kendte medlemsfordele gælder naturligvis fortsat for alle, f.eks. at 
bladet Samvirke fra 2009 kan hentes gratis i butikken, når bare medlems-
kortet scannes, der trækkes lod om en millionær hver måned, særligt gode 
medlemstilbud samt rabatter på f.eks. ferier, teaterbilletter, restauranter. På 
www.fdb.dk kan man se en oversigt over alle de gældende medlemstilbud. 
  Har du ikke et medlemskort, eller er du tilknyttet som medlem af en anden 
butik, kan du kontakte uddeleren og få oprettet et medlemskab eller få flyttet 
dit nuværende medlemskab til Herskind Brugsforening.  
 
Generalforsamling 2009 
Vi har netop fastlagt tid og sted for generalforsamlingen 2009. Det bliver 
lørdag d.14.marts kl.930 i Herskind Forsamlingshus. Inden generalfor-
samlingen serverer vi et lækkert morgenbord, og vi håber selvfølgelig, at 
mange af butikkens medlemmer har lyst til at deltage og dermed vise 
interesse for vores lokale butik. Den officielle indkaldelse til generalfor-
samlingen vil som sædvanlig blive offentliggjort ved opslag i butikken 
senest 4 uger før. Men sæt kryds i kalenderen allerede nu.  
 
I julemåneden sker der lidt ekstra i og omkring Brugsen: 
 
Julesokker               
Aflever din julesok i butikken, så lover vi til gengæld, at julemanden 
kommer og fylder julegodter i den. (HUSK at sætte et navneskilt på).  
Alle børn er velkomne til at aflevere en julesok i butikken. Fra den 20. 
december må du hente den igen. 
 
Tegnekonkurrence for børn op til 12 år 
Lav din flotteste juletegning til Brugsen. Vi hænger den op i butikken og 
trækker lod om fine præmier. Vinderne offentliggøres i butikken d.23.dec. 
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Herskind Brugsforening 
Lørdag den 20. december: Julemanden kommer 
Jule(brand)manden kommer i brandbilen, og sammen med juleassistenterne 
fra Falck i Galten uddeler han godteposer til børnene. Kom og hils på og se 
brandbilerne. Julemanden kommer ca.kl.12. 

 

Gløgg og æbleskiver Brugsen serverer dejlig varm gløgg og æbleskiver på 
P-pladsen fra kl.11 – 1230 - Gratis naturligvis. 
 

Tirsdag den 23. december:  Rafling 
   Denne dag står raflebægeret klar ved kassen. Ved køb på mindst 100 kr.  
får du en chance for at kaste terningerne. Slår du to seksere får du hele dit 
indkøb gratis. 
 

Mandag den 31. december: Godt Nytår. Bestyrelsen ønsker alle kunderne 
godt nytår og serverer champagne mellem kl. 11 og 1230 
 

Åbningstider:  
Den 24.12. og 31.12. kl. 730–16 
Den 1. januar kl. 10 – 16  
Ellers hver dag kl. 730–19 
 

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 
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      Herskind     
         Grundejer 
         &   
      Borgerforening  

Ordinær generalforsamling i HG&B 
i Herskind Forsamlingshus torsdag den 30.oktober klokken 1930 

1. Valg af dirigent: Bent Nielsen blev valgt til dirigent – enstemmigt. 
2. Formandens beretning: 
Vi har i det forløbne år afholdt 9 bestyrelsesmøder, hvor vi primært har haft aktiviteter 
omkring legepladsen på programmet, men andre emner har også været oppe til debat. 
  Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen som næstformand, Jette som 
kasserer, Hanne som sekretær, mig som formand og Anita som menigt bestyrelses-
medlem. Hans lovede at fortsætte med at føre vores scrapbog, hvilket vi har været 
meget glade for. Hans har i øvrigt været en trofast deltager i alle vores bestyrelsesmøder 
gennem hele foreningsåret. Så tak for det Hans. 
  Foreningen har som bekendt 2 overordnede mål:  

• At samle grundejere og borgere i byen og   
• At drive legepladsen. 

  Den nye bestyrelse startede året med at gå rundt og udlevere kontingentopkrævninger. 
Det er en god måde at få føling med, hvad det foregår i byen, og alle deltog i arbejdet. 
  I løbet af 2007 havde Herskind en voldsom tilgang af nye beboere, og vi besluttede 
derfor i samarbejde med øvrige foreninger at arrangere ”Integrationsmedister” i for-
samlingshuset den 25. januar. Især forsamlingshuset var aktiv i arrangementet, som blev 
en stor succes. Tak for det. 
  I rækken af virksomhedsbesøg var vi på besøg hos ”De tre prinsesser” den 17.april, 
og fremmødet var tilfredsstillende og en god aktivitet, som vi bør fortsætte med. Men vi 
kunne ikke lige overse at komme videre med flere i år. 
  Vi har kontaktet Skanderborg Kommune om problemer på Fuglevænget, hvor 
fortovet flere steder ligger meget skævt. Vi har taget billeder af problemet, og noget er 
rettet, men der dukker stadigvæk nye skader op.  
  På initiativ fra Jette havde vi planlagt 4 gå/cykelture. Heraf blev der afholdt 2. De 2 
sidste blev aflyst, da tilslutningen til de 2 første var meget ringe. (5 og 2 deltagere). 
  Vi har drøftet en sammenslutning af HG&B og Herskind Forsamlingshus til en 
fælles borgerforening, og en fælles henvendelse til kommunen har givet som resultat, at 
vi skal fortsætte med 2 adskilte regnskaber, og så er noget af fidusen røget. Men sagen 
er ikke helt opgivet endnu.  
  En analyse har vist, at der er stort sammenfald mellem, hvem der er medlem af de 2 
foreninger, så af praktiske grunde kunne det være en god ide. 
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  Ved forårets legepladsdag blev der rigtig gået til sagen. Der blev fordelt 30 m3 bark-
flis, nyt sand i sandkassen, klippet grene af buske, plantet nøddebuske og rengjort bede.  
  Ruderne i ”venteskuret” blev udskiftet, men 4 dage efter var de blevet knust igen. Så 
vi besluttede ikke at sætte dem i igen før til efteråret (det er nu sket). 
  Vi deltog ved landsbydagen med en udstilling og påregner også at deltage i den næste, 
som afholdes d.3.april 2009 
  Skt. Hans festen forløb rigtig godt, og vi havde en hyggelig aften, selv om det kneb 
lidt med at få fut i bålet. Skolen havde som vanligt fremstillet en heks, og skolens tradi-
tionelle tur til legepladsen forløb også fint. Alt i alt blev arrangementet vellykket. I den 
forbindelse vil jeg gerne sige Jørgen Seeberg tak for hjælpen både ved opstilling og 
nedtagning af telt..  
  Efter sommerferien var den lille rutschebane blevet ødelagt, men vi har anskaffet en 
ny, som vi gerne skulle have op igen til legepladsdagen i november. 
  Hvis vi skal se lidt tilbage på året, så har vi haft nok at gøre, men vi synes, at lege-
pladsen ser nogenlunde velholdt ud. Men alt kan gøres bedre, og derfor er vi åbne for 
nye ideer og ikke mindst for nye bestyrelsesmedlemmer, som vil være med til at gøre 
pladsen endnu bedre. Vi har jo ikke flere kræfter end dem, som beboerne og bestyrelsen 
selv byder ind med. Og i den forbindelse vil jeg gerne takke specielt Svend Andreasen, 
som altid har været villig til at give en hånd med, når der er behov for en praktisk hånd. 
Tak til Kaj for lån af trailer og tak til Rolf og Inge for husly til vores borde og bænke. 
  Tak for kampen til bestyrelsen. Det har til tider været svært at få kræfter til at gøre alle 
de ting, vi gerne ville nå, men overordnet set synes jeg trods alt, at vi har nået de vigtig-
ste ting, så vi kan forsvare overfor kommunen, at legepladsen er holdt i en forsvarlig 
stand, og at vi kan siges at have gjort noget for sammenholdet i Herskind by. 
Spørgsmål til beretningen: 
- Der var forespørgsel til ruderne i bus-skuret, om ikke de kunne skiftes til noget akryl 
eller plexiglas – hvortil der svaredes, at det allerede var den løsning, som blev anvendt, 
og erfaringen er, at sidder ruden for fast, bliver karmen slået med ind. 
- Skader i fortovet. Der er stadig skader efter fibernettes nedlæggelse for to år siden. Det 
blev påpeget, at bilejere med de store biler, også har et ansvar, idet parkering af disse på 
fortovet er med til at gøre det skævt og hullet. Det blev drøftet, hvad man kan gøre for 
at opdrage folk til at passe bedre på. 
- Angående den manglede belysning på stien mellem Fugle- og Vibevænget vil Freddie 
Weiling kontakte Galten Elværk. 
- Sammenslutning af de to foreninger. Mogens er stadig lun på ideen, idet han mener, at 
det vil gøre det mere overskueligt for folk at være med i en forening, som driver de fæl-
les faciliteter, som er i byen, og måske vil det samlet set give et billigere kontingent. 
Rapporten ”Fortsat liv på nordpolen” slog også fast, at det kan være godt for området, at 
der kommer færre foreninger. 
  Tidspunktet for en sammenlægning er god, da foreningerne p.t. har en god økonomi. 
 Forsamlingshuset er bange for at miste tilskud fra kommunen ved en sammenlægning, 
men der arbejdes stadig med at gennemskue de økonomiske konsekvenser. 
- Beretningen godkendtes. 
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3. Regnskab. 
  Der er et underskud i år på 2700 kr., og der er107 medlemmer. Til legepladsen i år er 
der købt flis for 4.500 kr., sand og leje af maskiner til 3.000 kr. og sprøjtet for 1000 kr. 
  Der blev spurgt til idéer til 2009, og om der var store planer, hvortil svaret var, at der 
til næste år budgetteres efter at ramme 0. Regnskabet blev godkendt. 
4. Valg 
På valg til bestyrelsen var Mogens Grejsen, Hanne Arberg og Anita Haurum. 
Mogens modtager genvalg, mens Hanne og Anita takkede nej. 
Mogens modtog genvalg for 2 år. Christina fra Vibevænget 17 og Ole fra Fuglevænget 
48 blev valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Svend Andreasen og Brian 
Brandt blev genvalgt som suppleanter. 
Hans Gravsholt blev genvalgt som revisor og Bent Nielsen som revisorsuppleant. 
5. Indkomne forslag – der var ingen indkomne forslag 
6. Kontingentet forbliver uændret. 
7. Evetuelt. Der var en kort luftning af holdninger til byens udvikling med reference til 
planstrategien for udviklingen i Skanderborg Kommune og mødet, der havde været 
afholdt i forsamlingshuset for en måned siden. Folk mente fortsat, der var ræson i at 
arbejde for ældreboliger. Arbejdet for at integrere nytilflyttere i byen blev også rost, og 
integrationsmedister arrangementet sidste år i januar blev foreslået gentaget, om ikke 
andet - så hvert andet år. 

Referent Hanne Arberg 
 

  Bestyrelsen i HGOB pr. november 2008   
Formand og 
kommunen 

Mogens Grejsen, 
Fuglevænget 21 

8695 4345 grejsen@gefiber.dk  

Næstformand 
og legeplads 

Ole Pedersen, 
Fuglevænget 48 

8610 6025 olejuni@yahoo.com 

Kasserer Jette Hedensted, 
Fuglevænget 46 

8695 4084  

Sekretær Christina Ladefoged 
Vibevænget 9 

2926 7751 chla@scanlogistics.com 

Bestyrelses-
medlem 

Steen Teglbjærg, 
Fuglevænget 9 

8754 6000 rikkeogsteen@gefiber.dk  

Suppleanter og udvalg  pr.november 2008  
1.suppleant 
 

Svend Andreasen, 
Vibevænget 10 

8695 4368 svendoglillian@yahoo.dk 

2.suppleant Brian Brandt, 
Vibevænget 57 

8695 4646 bhb@gefiber.dk 

Scrapbog og 
revisor 

Hans Gravsholt, 
Fuglevænget 8 

8695 4155 hagra@gefiberpost.dk 
 

Mogens Grejsen  
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Regnskab 1.10.2007-30.9.2008 for HG&B   
Indtægter  2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 
Kontingent  24.875,00 27.875,00 22.600,00 30.600,00 26.850,00 

Renter  446,03 240,84 173,11 -623,15 -64,16 

Pavillioner  0,00 -1.993,75 0,00 0,00 824,00 
Medistermøde -262,10     
Sct. Hans og arrangementer -2.703,14 -365,56 146,00 183,00 406,10 
I alt  22.355,79 25.756,53 22.919,11 30.159,85 28.015,94 

Udgifter:       

Snerydning.  0,00 0,00 0,00 22.812,50 20.950,00 
Vedligeh. af legeplads 23.989,15 1.302,38 12.152,75 726,34  

Græsslån medtaget 2006/07 -6.000,00     

Græsslån. m.m. (gæld ultimo) 3.500,00 6.000,00 6.000,00 7.500,00  
Legeplads i alt 21.489,15 7.302,38 18.152,75 8.226,34 11.712,75 

Herskindsigt  1.225,00 1.100,00 1.000,00 775,00 800,00 

Forsikring  643,75 609,25 658,75 0,00 0,00 
Møder og repræsentation  984,15 1.152,26 2.050,00 636,00 1.611,08 

Annoncer  0,00 0,00 274,45 0,00 0,00 

Administration 521,45 962,81 1.100,75 1.027,00 414,75 
Renovation  0,00 1.466,46    
Velkomst  177,00     
Gebyrer og diverse 49,00 134,00 139,00 632,98 978,18 
I alt  25.089,50 12.727,16 23.375,70 34.109,82 36.466,76 

Årets resultat -2.733,71 13.029,37 -456,59 -3.949,97 -8.450,82 

       
Beholdn. Primo 25.850,03 12.820,66 13.277,25 17.227,22 25.678,04 

Årets resultat  -2.733,71 13.029,37 -456,59 -3.949,97 -8.450,82 
Beholdn. Ultimo 23.116,32 25.850,03 12.820,66 13.277,25 17.227,22 

Spec. af ultimobeh.      

Sparekasse  25.735,57 30.745,28 15.543,91 20.172,00  

Kontant  880,75 1.104,75 3.276,75 605,25  

Hensat til vedligeh.legeplads -3.500,00 -6.000,00 -6.000,00 -7.500,00   
I ALT  23.116,32 25.850,03 12.820,66 13.277,25  
Kasserer: Jette Hedensted 
Revisonspåtegning:      
Jeg har gennemgået den af kassereren førte kasserapport,   
sammenholdt den med bilagene og intet fundet at bemærke, Revisor:  
samt set at de i regnskabet anførte beholdninger var tilstede. Hans  Gravsholt 
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    Herskind     
      Grundejer 
    &  Siden sidst….i HG&B 
    Borgerforening    

  Vi har fået sat nye ruder i venteskuret igen – igen, så nu håber vi, at de kan 
få lov at være i fred. Galten Elværk har omsider efterkommet vores ønske 
om at genetablere belysningen i skuret. Så nu skulle børnene gerne igen 
kunne opholde sig i venteskuret under betryggende forhold. 
  

   Med velvillig assistance fra Jens Bluhm har vi fået flyttet de 2 store faste  
(- og meget tunge!) bord/bænkesæt til en placering i sandkassen, således at 
dagplejemødrene - og andre - hele året kan sidde i nærheden af det sted, hvor 
børnene leger. De er nu støbt ned i beton, så hermed tror vi på, at det er sid-
ste gang, unge hærværksmænd kan rykke dem op af jorden. De er nemlig 
ikke beregnet til at være fitnesredskaber! Nu slipper gartneren fremtidigt for 
at køre uden om bordene, hvilket letter arbejdet og forbedrer helhedsind-
trykket på pladsen.  
  

   Vi venter med at sætte den lille rutschebane op indtil forårets legepladsdag. 
Vi har nemlig besluttet at sikre banen med en understøbning, så vi får en me-
re permanent og holdbar løsning, som er sikret mod hærværk. Sidstnævnte er 
jo desværre en ting, som vi hele tiden må have for øje, når vi laver noget 
eller indkøber nyt.  
  

   Bestyrelsen vil komme rundt med kontingentopkrævninger i januar måned. 
Vi ringer lige på, så du har mulighed for at komme med forslag eller ønsker 
til aktiviteter, som du mener, vi bør tage initiativ til, og du vil være velkom-
men til at komme med ros og ris til det frivillige arbejde, vi udfører for fæl-
lesskabet. Vi tør ikke love, at vi kan løse alt, men kun ved udveksling af in-
formation kan vi få et overblik over, hvad der rør sig i vores lille samfund. 
  

   Den nye bestyrelse ser frem til et konstruktivt arbejde i det nye år og håber 
på støtte og opbakning til arbejdet. Til slut vil vi ønske alle en god jul og et 
godt nytår med tak for samarbejdet i det gamle år. 

Bestyrelsen for Herskind Grundejer- og Borgerforening 
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    Herskind     
      Grundejer 
    &  Nyt i 2009? …. i HG&B 

        Borgerforening 
Fastelavnssoldater  
   Der var ingen soldater i Herskind i 2008, men skal der være det i 2009? 
Dragter m.m. er opbevaret på loftet i Herskind Forsamlingshus, men der 
mangler nogle forældre, der vil påtage sig arbejdet med at arrangere det.   

Mogens Grejsen 

 
Fastelavnssoldater v.Fuglevænget 4 i 2006. I Herskindsigt marts 2006 stod der: 

   Det er jo en tradition, som er over 100 år gammel, og det ville jo være synd, hvis den skulle gå hen 
og stoppe. Det er hyggeligt at gå rundt som et  regiment og synge for folk. De penge, der bliver samlet 
ind, går til en lille fest med fastelavnsboller, sodavand til børnene og kaffe til de voksne. Derefter er 
der tøndeslagning for børn og soldater. 
   Som fastelavnssoldat er der forskellige range. Det første, man er som soldat, er menig. Så er der også 
to fanebærere, en kasserer, en klovn, en konge og en kronprins, og til sidst en general. 
   Vi vil gerne opfordre alle til at bakke op om denne tradition, både ved at opmuntre deres børn til at 
være med (alderen er fra 3.kl. til og med 7.kl.) og ved at tage godt imod dem, når de ringer på døren 
fastelavnssøndag.           Med venlig hilsen Generalstaben Herskind 
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Herskind Grundejer- og Borgerforening 

En sidste tak til Torben 
   Fredag den 31.oktober var en klar og kølig efterårsdag, hvor vores flag 
rigtig kom til sin ret.  
 

   Normalt er det en fornøjelse at se dannebrog vaje smukt, det gjorde det 
også denne dag, men vi måtte sænke flaget på halv stang. Anledningen var,   
at en af foreningens trofaste medlemmer - og velgører blev begravet. Lørdag 
den 25. oktober sluttede en epoke i Herskinds historie. En vellidt, dygtig, 
driftig, glad familiefar, god solid arbejdsgiver og borger - Torben Svendsens 
korte liv fik ende. Han blev kun 42 år, men i sit korte liv nåede han at udrette 
mere, end mange andre når på et helt langt liv. 
 

   HG&B gik aldrig forgæves, når der var brug for hjælp, og som et varigt 
minde og vartegn herom står på legepladsen den flotte flagstang, som Torben 
både har leveret og opstillet kvit og frit til glæde for byens borgere. 
 

   Vi vil komme til at savne Torben, og vores tanker og dybe medfølelse går 
til hans efterladte.  Æret være hans minde 
 

Bestyrelsen for Herskind Grundejer- og Borgerforening 
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Herskind Dilettantforening 

     

 
…………………..frækkere end politiet tillader ???? 
                ………………….er DU nysgerrig nu ???? 
 

Så bare vent til sidste weekend i marts 2009,  
hvor årets forrygende forestilling vises. 

 

Mange mystiske og berømte personligheder  
vil kunne opleves på scenen d. 27. og 28.marts. 

 

Hank op i familien, naboen, kollegaerne, fodbold vennerne, 

kortklubben eller hvem du har lyst til være sammen med. 
 

Billetsalg m.m. vil fremgå af de løbesedler,  
der vil blive husstandsomdelt i det nye år. 
Alle læsere ønskes en rigtig glædelig jul,  

samt et lykkebringende nytår. 
 

På foreningens vegne. Trine Holten Frengler. 

     
 

Bestyrelsens medlemmer er:  
  Anne Kaae.   Tlf. 8695 4947     Susanne Lauritsen. Tlf. 8695 4339 
Lone Smed.  Tlf. 8695 4128  Trine Frengler.       Tlf. 8695 4494 
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Herskind Forsamlingshus  
Udlejning: Kaj H. Kristensen, Vibevænget 8. Tlf. 2063 4390 – 8695 4180 
 

Siden sidst: 
   Loppemarkedet i september blev ikke den succes, som  bestyrelsen havde 
håbet på, der var ganske vist samlet mange effekter ind til loppemarkedet. 
Opbakningen på selve dagen var meget lille, kun ganske få kom forbi forsam-
lingshuset for at gøre en handel. Overskuddet blev derfor kun på ca. 1.500 kr., 
hvilket betyder, at bestyrelsen har valgt ikke at holder loppemarked mere un-
der dette koncept. 10 mennesker har brugt en hel week-end for ar arrangere og 
afholde loppemarked, den tid er givet dårligt ud, disse mange hænder kan bru-
ges bedre til andre formål. 
Kommende arrangementer:  

Juletræsfest  
for børn og voksne 

i Herskind Forsamlingshus 
OBS: Ny dato den 21. dec. 2008 kl. 10 – 12 

 
Vi laver juleklip, danser om 

juletræet og får kaffe, saftevand og 
æbleskiver og hvem ved, måske 
kommer der en julemand forbi 

med slikposer til børnene?  
Pris 30 kr./person inkl. alt. 

Med venlig hilsen 
 Nisserne i Herskind 

  
Generalforsamling: Torsdag d. 19. februar, kl. 1930 

Dagsorden i.h.t. vedtægterne. 
Kom og gør din indflydelse gældende. 
- har du forslag til tiltag / udlejningsmuligheder? 
- HUSK dit medlemskab giver ejerskab og derfor medindflydelse til den 

fortsatte drift af forsamlingshuset. 
- Du har ingen økonomisk forpligtelse i forbindelse med ejerskab. 
-   Vi glæder os til at se netop dig til generalforsamlingen. 
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Herskind Forsamlingshus 

Mandehørm: 
   Blev desværre ikke til noget i 2008, til trods for at flere efterlyste at få en 
friaften i forsamlingshuset sammen med andre mænd. Ingen ”hanner” havde 
lyst til at være med til at stable dette arrangement på benene, men skulle der 
være nogle, som har fortrudt, kan det nås endnu, idet vi snart tager fat på en 
hel ny kalender. Har du lyst til at være i udvalget, ring da enten til:  
Bent Nielsen 8695 4183  eller Anna Marg. Tlf. 8695 4180 
Quindeaften: 
  Glæd di til der også i 2009 bliver quindeaften, hvor der bliver rig lejlighed til 
at møde nye og kendte udstillere. Har du forslag til udstillere, kontakt da en af 
os fra bestyrelsen. 
   Men et er sikkert: Det bliver festligt – forrygende. Tænk at quinder i alle 
aldre kan mødes til en pragtfuld aften, fuld af oplevelser og naturligvis dejlig 
mad. Den berømte buffet, a´ la bestyrelsen´s specialiteter. 
Kontingent: 
Tiden er inde til fornyelse af dit medlemskontingent. I starten af januar vil der 
blive sendt girokort ud til alle husstande i Herskind. 
Bestyrelsen traf på sidste bestyrelsesmøde i november den beslutning, at alle 
husstande i Herskind skulle have tilsendt et girokort. Alle får derfor mulighed 
for at vælge til/fra. Vi har hidtil kun sendt til eksisterende medlemmer. 
Kontingent 150,- kr årligt pr. husstand. Folkepensionister 50,- kr. 

Bestyrelsen ønsker alle bladets læsere en glædelig jul og et godt nytår. 
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 Gaardkjær 
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Skivholme Forsamlingshus 
   

JULETRÆSFEST 
Mandag d. 29. december 2008 kl. 18:30 

Arrangører: 
Marianne Krogh/ Henning Nielsen, Skyttehusvej 2 B, 8695 4491 

Rikke og Søren Bang Jensen, Ladingvej 27, 8695 4828 
Mette og Michael Andersen, Præstemarken 6, 8695 4204 

 
Cykelsti-gruppen har igen gjort opmærksom på behovet ved henvendelse til 
Skanderborg Kommune. I Lokalposten har der været læserbrev fra elev på 
Herskindskolen. 
 
Afholdte arrangementer 
 

Andespil søndag d. 2. november var velbesøgt. Der blev spillet om 25 
ænder, kaffe og rødvin. Amerikansk lotteri med mange gode præmier. 
 

1.søndag i advent. Travetur i Skivholme Skov med besøg på Troldehøjen 
og søen. 28 personer(plus 3 hunde i snor). I Forsamlingshuset var der varmet 
op til boller, gløgg og æbleskiver. Juletræet ved Forsamlingshuset blev 
tændt.  
 
Kommende arrangementer 
 

Fastelavn 2009. Lørdag den 21. februar går "soldaterne" til hus og gård for 
at samle penge ind og inviterer til fest i Forsamlingshuset søndag d. 22. febr.  
 

Generalforsamling. Lørdag d. 28. februar 2009. 
Husk tilmelding til spisning kl. 17 for medlemmer m/familie.     
Generalforsamling kl. 1830 
 

Forsamlingshuset kan lejes ved henvendelse til: 
                    Ole Petersen, Skivholmevej 83, tlf. 4043 8379 / 60 719 219 

Se www.Herskindsigt.dk  og www.Herskind-Skivholme.dk  
 

Ny adresse: SKIVHOLMEVEJ 87, Skivholme, 8464 Galten 
- men huset er, hvor det altid har været 
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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 
Godt nyt år 
  Boldklubben vil gerne ønske en rigtig glædelig jul og et godt nyt år til alle 
vore medlemmer. Det er lidt for tidligt at lave status for året 2008, det sker 
først, når vi afholder generalforsamling, men jeg tror, året har været kende-
tegnet ved, at der har været gang i aktiviteterne, samt at vi i årets løb har 
anskaffet en del udstyr og en tilbygning til redskabsrummet. 
   I vore store afdelinger: Badminton, Gymnastik og Fodbold har der været 
en pæn tilslutning gennem hele året. Vi håber det fortsætter og øges i 2009. 
   I skrivende stund ved vi ikke, hvordan vores økonomi ender. Vi er i gang 
med en konvertering til et nyt bogføringssystem – Klub Office,  men vores 
kasserer fremlægger regnskabet, når vi afholder generalforsamling den 21. 
februar 2009 fra kl. 11 – så mød endelig op den dag. 
   Vi ønsker fremover at styre vores økonomi via budgetter, så i begyndelsen 
af det nye år vil vi bede de 3 store afdelinger om at lægge budget for 2009, 
hvorefter vi i bestyrelsen samler trådene til budget 2009 for boldklubben. 
   I sidste nummer af bladet kom vi med et lille pip om vores køleskab og de 
efterhånden store differencer i salget af øl og vand. I den forløbne periode 
har der kun været mindre differencer, så vi fortsætter med salget på samme 
måde som tidligere.  
   Via Landsbyrådet er der ved at blive lavet en hjemmeside for vores område 
i Skivholme sogn, og boldklubbens hjemmeside vil i den forbindelse blive a 
jour ført. Prøv at klikke ind på hjemmesiden: www.herskind-skivholme.dk 
og klik ind på de respektive foreningers sider – herunder selvfølgelig bold-
klubbens. Har du ideer til nye sider/tilføjelser/rettelser så kontakt venligst 
foreningens sekretær, som har lovet at være fødselshjælper. 

På foreningens vegne: Gunnar Hansen 

Badminton 2008/09 
   Der er flot gang i badmintonafdelingen og det gælder både på ungdoms-
siden og motionssiden – så medlemsantallet er stort, og der bliver tævet 
mange fjerbolde til ukendelighed. 
  Vi deltager også i stævner – både ungdom og motion. Vi har entreret med 
et tøjfirma, som er kommet med tilbud på et sæt bestående af overtrækstøj, 
bukser, bluse og sokker - med vores logo. Indtil nu har knapt 40 medlemmer 
benyttet sig af tilbudet. På gensyn på banen. 

Gunnar Hansen 
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Herskind Boldklub 
TIMEFORDELING HERSKINDHALLEN 2008/2009 

Herskindhallen 2008/2009 
Kl.  Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kl. Lørdag 

15-16           8- 9   

16-17 
Gymnastik 
Forældre/barn 

Badminton  
begynder 

Gymnastik 
spring 

U 15 
Drenge   9-10   

17-18 
Gymnastik  
5-6 år 

Badminton 
unge 

Gymnastik 
spring 

U 6 og  
U 7 Max   10-11 

Gymnastik 
åben 

18-19 Badminton 
Badminton 
unge 

Gymnastik 
spring 

U 11 og  
U 12 P   11-12 

Gymnastik 
åben 

19-20 Badminton 
Gymnastik 
voksen 

Udlejet/ 
badminton Fodbold   12-13   

20-21 Badminton 
Gymnastik 
voksen Oldboys Badminton   13-14   

21-22   
Fodbold 
serie 4 Oldboys Badminton       

22-23   
Fodbold 
serie 4           

 

Drengetræf i Århus 
   Søndag den 16. nov. 2008 var vi 7 drenge fra HB gymnastik som var til 
drengetræf i DGI-huset i Århus. Der var i alt 24 drenge med. Det var sjovt. 
Vi sprang salto ud i springgraven. Vi prøvede at lade os falde baglæns fra ca. 
4 m højde og ned at lande på ryggen i springgraven. 
  Vi gik armgang og legede aber på en bane af ribber og bomme, som var sat 
på tværs. På teamtracken (næsten som vores egen airtrack) og gulvet legede 
vi forskellige dyr. Vi hoppede også stortrampolin og derfra salto ud i spring-
graven.  Hilsen Jacob Brandt og Victor Holm Rasmussen 

Petanque 
  Så er petanque slut for i år. Vi havde en dejlig, hyggelig og sjov afslutning. 
Tak til dem, som ville sponsorere præmier til vores turnering/afslutning. Vi 
ses igen mandag den 20.april 2009, og vi håber, at flere vil komme til vores 
hyggelige stunder. 
       Alle ønske en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende godt nytår. 

Hilsen Per og Anette 
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GYMNASTIK 
  Godt inde i julemåneden er det selvfølgelig tid til de traditionelle juleafslut-
ninger, som for gymnastikafdelingens vedkommende finder sted som følger: 
Mandag den 15.dec.  kl. 16-18: 
Forældre/barn + Børneholdet 
- først leg og bevægelse, så går vi i klublokalet og får lidt at spise og drikke.. 
Tirsdag den 16.dec.  kl. 19-2230 
M/K Aerobic voksne 
- En times motion, dernæst spisning m.v. i klublokalet 
Onsdag den 17.dec.  kl. 16-1730 + 1730-19 
- spring og julehygge på begge hold 
Efter nytår starter vi igen i uge 2, som begynder med mandag d. 5. januar. 

Inge 

PRÆMIEWHIST 
Sidste runde i 2008 bliver torsdag den 18.12., som afsluttes med julefrokost. 
 

Første gang efter nytår bliver torsdag den 8.1. kl. 19,  
hvor også nye spillere vil være meget velkomne. 

Inge Houg Jakobsen 

 

OLD BOYS fodbold   
    Vores turnering var færdigspillet sidst i september. Vi klarede os pænt og 
endte i den bedste halvdel. 
   Der er gang i vintertræningen, men tilslutningen har indimellem været lidt 
sløj. Det foregår udendørs mandag fra kl.19 og i 60 %´s salen onsdag fra 
kl.20 til 22. Se nu at komme op af sofaen og få lidt frisk luft i godt selskab 
med en række venlige og meget kloge fodboldkammerater, som har svar på 
næsten alting. 
Vi mødes som sædvanlig på årets sidste træningsdag til en times fodbold og 
efterfølgende smørrebrød m.m. Det er i år mandag den 29.dec. og fodbolden 
starter kl.1730. 
   Tilmelding til Jesper tlf. 8754 0292 eller 2225 6869  

eller Gert tlf. 8694 6480 eller 2423 5634 
God Jul Bjarne 
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Målaktiespillet 2008/2009 
   Målaktiespillet gik lidt i stå her i efteråret på grund af, at kun få valgte at 
tilmelde sig denne gang. Derfor blev det besluttet, at spillet først rigtig går i 
gang til foråret med præmier til hjemmekampene og hovedgevinsten for det 
rigtige tip. Der vil derfor, inden sæsonen starter, komme kvitteringer ud på 
de købte målaktier med tilhørende program over de kommende hjemme-
kampe.      VH Målaktiespillet 

HB Seniorhold 
  Nu er halvdelen af serie 4 sæsonen slut, og det blev desværre ikke til mere 
end 13 point for det unge nyoprykkede Herskindhold. Heldigvis var det nok 
til at overvintre over nedrykningsstregen. Dette faktum er jo som bekendt et 
kæmpe plus for selvtilliden, inden den vigtige forårssæson begynder i april. 
  Allerede nu er forberedelserne hertil begyndt fra trænerstaben, og der er 
kommet mange ideer på banen. Til foråret skal vi være mere forberedt på 
tempoet i serie 4. Vi skal stå bedre på banen og være mere skarpe i begge 
felter. Spillertilgangen er endnu engang særdeles positiv, så derfor holdes der 
et spillermøde engang i januar, hvor vi reelt gør op, hvor mange vi er. Planen 
er nemlig at starte endnu et 11 mands hold op i serie 6. Planen er så, at serie 
6 holdet skal spille torsdag og serie 4 holdet i weekenden. Dette kan dog kun 
lykkes, hvis vi er så mange, som vi tror, vi er, og et par oldboys er klar til at 
træde til engang imellem.  
  På mødet løftes også sløret for det kommende træningsophold, som igen i 
år skal overgå de tidligere års ophold. En svær opgave, men ikke umulig. I år 
er træningskampene også udvidet til at omfatte hele 6 kampe, som ligger fra 
weekenden uge 8 og alle weekender frem til uge 13. Dette skal gøre holdet 
bedre klar til niveauet og gøre det muligt at prøve forskellige systemer af.  
Stillingen inden forårssæsonen:  
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   De 3 sidste kampe mod henholdsvis Hinnerup, Bosporos og Vejlby endte 
med 6 vigtige point. 3 mod Hinnerup ude, hvor vi vandt 3 – 4 og 3 mod Bos-
poros hjemme, hvor vi hev en 2 – 0 sejr i hus. Den sidste kamp mod Vejlby 
blev spillet på kunstgræs, og dette blev desværre til et nederlag på 2 – 0, selv 
om vi havde hele spilleovertaget og chanceovertaget, efter vi lige fandt os 
tilrette på denne specielle bane. Skuffende efter noget der ligner årets bedste 
præstation, men sådan er fodbold også engang imellem. Vi tager dog disse 
positive spilmæssige takter med os til forårets kampe, som nok skal give 
yderligere point på kontoen. 
  Forårssæsonen starter med kampe mod Stautrup, Galten og Hornslet. Disse 
kampe glæder vi os meget til, så vi kan komme godt fra start. Især kampen 
mod Galten skal bare vindes denne gang.   

 
Her i vinterpausen træner seniorholdet videre indendørs tirsdag og torsdag i 
Herskindhallen. Til sidst vil jeg bare lige takke spillere, klubben og tilskuer-
ne for god opbakning til holdet! 

Træner Morten Rasmussen 
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 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. 
  

 

 Efterår 2008. Har budt på mange oplevelser, både på og uden for banen. 
På banen kan vi konstatere, at 2008 har været det år med størst medlems-
tilgang og klubbens største medlemstal! En STOR tak til de mange aktive, 
forældre, trænere og frivillige, der støtter op om vores klub! 
 
 Talentsamarbejde I 2008 indgik FC Langelinie fodbold talentsamarbejde 
med AGF. Vi forventer os meget at det nye samarbejde, som giver os mange 
nye muligheder med fodbold i FC Langelinie. Samarbejdet skal blandt andet 
være med til at sikre, at de unge spillere bliver (så længe som muligt) i de 
lokale klubber, så lokalområderne ikke bliver støvsuget for talenter. 
   I den forbindelse var vores U12 Drenge inviteret til det årlige udtagelses-
stævne den 25.oktober i Harlev. Indsatsen blev honoreret med, at 4 af vores 
spillere er inviteret til 4 talent træningssamlinger i 2009. 
 
 Fodboldafslutning 2008. Afslutningen var i år henlagt til Århus Stadion, 
hvor 150 spillere, trænere og frivillige var inde og se AGF – Vejle. I vores 
FC-Langelinie spilletrøjer fyldte vi et helt tribuneafsnit – ET FLOT SYN! 
En uforglemmelig oplevelse. Jeg godt tør røbe, det ikke bliver sidste gang. 
 
 Indefodbold/vintertræning. Så er udesæsonen slut, hvilket betyder, vi 
tager fat indendørs. Vi kan igen i år tilbyde indefodbold. 
Se træningstider på hjemmesiden www.fclangelinie.dk. 
  

Samarbejdsudvalget vil gerne ønske alle spillere, trænere, frivillige 
og deres familie en Glædelig Jul, samt Godt Nytår. 

  
Hold øje med hjemmesiden (www.fclangelinie.dk), så er du altid opdateret! 

Mvh   Steen, FC Langelinie 
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    Skivholme, Sjelle, Skjørring Pastoratsråd 
   1.søndag i advent – ved kirkens nytår – tiltrådte det nye pastoratsråd. Det 
skal fungere i 4 år og afløser de tre menighedsråd. Det vil betyde nogen for-
enkling i administrationen, men også et bredere ansvarsområde, bl.a. fordi 
rådet er arbejdsgiver for ansatte ved alle tre kirker, - dog ikke for præsten. 
Det er ikke de tre sogne, men kun menighedsrådene, der er slået sammen. 
   Det vil altid være en hovedopgave at vedligeholde de tre ca.800 år gamle 
kirker. Disse stenhuse fra middelalderen – landets ældste! – er ikke fredede, 
så der kan godt foretages ændringer; men det er ikke ganske ligetil. Bl.a. skal 
Nationalmuseet altid med på råd. 
   Første møde i pastoratsrådet bliver tirsdag den 20.januar kl.19 i Sogne-
gården. Møderne er offentlige. 

 
Det nye pastoratsråd: 

Øverst f. v.: Mette Mailund Strong, Skjørring, Linda Feveile Nielsen, Skjør-
ring, Jørgen Jeppesen, Herskind Hede (kasserer), Niels Chr. Nedergaard, 
Sjelle Hede, Leo Jantzen, Skjørring og Ole Jensen, Herskind Hede.  
I midten: Kirsten Schousboe Agen, Sjelle (Formand), Helene Poulsen, Sjelle, 
Eva Bach, Herskind og Jette Lassen, Skjørring (Medarbejderrepræsentant) 
Forrest: Kirsten Lillemose Sørensen, Herskind og Thomas Frøkjær 
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Skivholme, Sjelle og Skjørring Pastoratsråd 
December måned er adventstid, og når det 4.lys i adventskransen er blevet 
tændt, er det snart jul med salmer og sange, juletræ, gaver og god dansk 
julehygge. Som optakt til julen opfører Levefællesskabet Hertha igen i år    
to gamle, ungarske julespil i Skivholme Kirke onsdag den 17.dec. kl.19. 
Det   er  en meget fin og stemningsfyldt oplevelse, hvor hele kirkerummet 
bliver brugt. Der er musik og sang, fine dragter og skuespil. Det bliver ikke 
så  sent, så tag blot børnene med. 
 

  Det nye år fejres som sædvanlig med en nytårsfest. Det bliver lørdag den 
10.jan. kl.14 – ca.1630, og det bliver efter den gode, gamle opskrift med un-
derholdning, sang og kaffebord. Vores lokale sangskriver og troubadour, 
Torben Wahlstrøm, står for underholdningen, og alle er hjertelig velkomne. 
Dette gælder i øvrigt alle arrangementer, og transport må ikke være noget 
problem; Det finder vi en løsning på. 
 

  Idéen med fælles arrangementer for sognene i den tidl. Galten Kommune 
udvides nu med en kirkemusikhøjskole. Temaet bliver ”Nordisk musik”, og 
den første koncert afholdes i Skivholme Kirke torsdag d.15.jan. kl.1930. 
Det bliver med duoen Randi E. Mortensen og Michael H. Lund, som spil-
ler orgel og saxofon – det lyder usædvanligt og spændende! Duoen ser det 
som sin opgave at formidle traditionel kirkemusik på en ny og vedkommen-
de måde. Efter koncerten er der ”Tag selv kaffebord” i Sognegården. 
 

  Kirkehøjskolen fortsætter torsdag d.22.jan. kl.19 i Skovby Kirke. Efter 
en kort gudstjeneste holder biskop Kjeld Holm foredrag med titlen: ”Mit 
venskab med Johannes Sløk.” 
  Tirsdag d.17.febr. kl.14 i Storring Kirke. Kort gudstjeneste efterfulgt af 
foredrag ved fhv. lektor og forfatter Jørgen I. Jensen: ”Det tredje øjeblik – 
om Grundtvig og Kierkegaard” 
  Torsdag d.26.marts kl.14 i Galten. Gudstjeneste i Galten Kirke v. sogne-
præst Betina Hjort Præstegaard og foredrag i Sognegården ved sognepræst 
og forfatter Elof Westergaard: ”Opstandelsens billeder – perspektiver på liv 
og død”. 

Hold øje med Kirkebladet og med annoncer i Galten Folkeblad. 
Eva Bach 

PS: Som det fremgår af Kirkebladet, har Eva Bach valgt at sige sin stilling 
som kirkesanger op pr.1.marts 2009 efter mange års tro tjeneste. Mere herom 
i næste nr. af Kirkebladet.            Hans Gravsholt 
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Herskind gruppe 2008-2009 
Grupperådet                                    Adresse                      Telefon     Mail 
Gruppeform. Jan Brender Fuglevænget 17 86954543 JanBrender@hotmail.com 
Gruppemedl. John Rasmussen Bøgeskovvej 5 8695 4562 micvic@aarhus.mail.telia.com 
Gruppemedl. Lone Smed Vibevænget 53 2989 4128 LoneSmed@gefiberpost.dk 
Gruppemedl.Anne Olesen Lærkevænget 42 2986 2551 olesendk@gefiberpost.dk 
Gruppemedl. Dorthe Friis          Østervangen 3, Skovby 8694 7873 dorthefriis@webspeed.dk 
Gruppeass.: Henriette Gravgaard Voldbyvej 83 8695 4995 
                                                                                          3012 4994 henriette@balmangravgaard.dk 
Kasserer: Bent Kristensen Vestre Skolevej 15 8695 4193  
                                                                                          2961 1258 bok@gefiber.dk 
Gruppeleder Nels Jørgen Nielsen  Stationsvej 25 8695 4462  
                                                                                          3082 0243 njvnielsen@gmail.com  

Ledergruppen 
Bæverleder: Helle Petersen Skivholmevej 81 2040 9896 HelleWP@ofir.dk 
Bæverass.: Bente L. Hansen Landsbyvænget 22 8695 4720  
Bæverass.: Joanne Ryall Vibevænget 51 8695 4610  
                                                                                          2031 0986 jo-jan@mail.dk 
Bæverass.: Karen Simonsen Voldbyvej 32 8695 4422  
                                                                                          4115 2334 KarenSimonsen@spejdernet.dk 
Flokleder: Anne-Dorte Jørgensen, Ladingvej 25 8695 4201  
                                                                                          2515 7080 annedorte@lbj-montage.dk 
Flokass.: Henriette Gravgaard Voldbyvej 83 8695 4995 
                                                                                          3012 4994 henriette@balmangravgaard.dk 
Flokass.: Margit Thygesen Fuglevænget 17 8695 4543 MargitThygesen@hotmail.com 
Flokass.:    Hanne Arberg Vibevænget 9 8694 2856  
                                                                                          6126 7862 111174hn@cvumidtvest.dk 
Trop-spejdere: Nels Jørgen Nielsen Stationsvej 25 8695 4462 
                                                                                          3082 0243 njvnielsen@gmail.com 
Den grønne gruppe 
Hyttefar: Hans C. Sørensen        Præstbrovej 8  8695 4360  
Hyttemor: Kirsten L. Sørensen Præstbrovej 8 8695 4360  
Herskindsigt Anna Margr. Kristensen Vibevænget 8 8695 4180 lof.anna@mail.dk 

  

Bæverdammen 
  Så nærmer juleferien sig med hastige skridt…. De sidste par måneder har 
budt på bl.a. mad over bål (skumfiduser, klatkager & snobrød), vi har lavet 
tørklædebævere, været på refleksløb i skovens mørke, bagt (og smagt) peber-
nødder til spejdernes årlige julemarked, og i torsdags blev der kreeret mejse-
bolde”huse”. På torsdag d.11.dec.2008, slutter vi for i år med en julefrokost! 
   Vi starter op igen næste år, torsdag den 8. januar 2009 kl. 17. 

Glædelig jul & godt nytår fra bæverdammen. 
Julehilsner fra Karen, Bente, Helle, Joanne 
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Nyt fra Ulveflokken 
  November måned er hos ulvene gået med forberedelser til julemar-
kedet, og så fik vi også lavet en masse juledekorationer til områdets 
pensionister. Ulvene har set frem til at dele disse dekorationer ud.  
  I december holder ulvene julefrokost. Efter juleferien skal vi i gang 
med at lære om koder, morse og hemmelig skrift og til fastelavn skal 
vi lave masker og have tøndeslagning. 

Ulvehyl fra Anne-Dorte, Margit & Henriette 

 
  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. 

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. 
  Julen nærmer sig med hastige skridt. I Herskind spejdergruppe kan vi se til-
bage på en god weekend med julemarked, og udbringning af juledekoratio-
ner til Herskinds pensionister. Et julemarked, som havde mange besøgende, 
og et fint overskud på 3.800 kr. 
 
  Husk at det fortsat er muligt at købe juletræer og pyntegrønt hos Kisser og 
Krisser på Præstbrovej 8. Her er der mulighed for at gøre en god handel! 
 
  Det nye grupperåd har konstitueret sig og er godt i gang med arbejdet. Til 
februar sælger ulvene lodsedler. Tag godt i mod dem, når de ringer på din 
dør. Støt et godt formål – nemlig de grønne spejdere i Herskind. 
 
  Lige nu tænker vi mest på sne og nisser, men vi kan da godt lukke op for en 
af gaverne allerede. Nemlig at gruppen tager på distrikts sommerlejr i 2009. 
Det bliver en lejr med ca.200 grønne spejdere, så det kan da kun blive fedt! 
Vi glæder os allerede. 

God jul og godt nytår til alle fra KFUM spejderne i Herskind. 
Nels Jørgen. 



 

 45

Skanderborg afdeling      
Årsmødet blev afholdt d.17.sept. i Kulturhuset i Skanderborg, hvor DN var 
vært med kaffe og kage. Forinden var deltagerne på en fin tur med ”Dagmar” 
rundt i Skanderborg Sø. Derefter blev generalforsamlingen afholdt.  
Bestyrelsen består herefter af: 
Navn   Adresse    E-mail  

Olaf Møller    Engvej 9  8680 Ry  olaf.moeller@sol.dk 

Niels Thernøe        Ottestoften 17 8660 Skanderborg niels-thernoe@mail.dk 

Aksel Bang   Kollens Møllevej 23, Adslev 8362 Hørning aksel@bang.mail.dk 

Søren Brandt  Skovparken 49  8660 Skanderborg hasomb@os.dk 

Vibeke Rahbek  Stjerneparken 4 8660 Skanderborg vibeke_rahbek@yahoo.com 

Otto Andersen  Kielsgårdsvej 29 8680 Ry  karot@andersen.mail.dk 

Karin Vibeke Nielsen  Skivholmevej 74, Skivholme 8464 Galten kvnielsen@gefiberpost.dk 

Torben Møller  Veng Bakkevej 4, Veng 8660 Skanderborg dyrnesli@mail.tele.dk 

Gerda Laursen  Skovbyparken 25, Skovby 8464 Galten natur@laursen.mail.dk 

Henrik Borgtoft Pedersen   Gl. Ryvej 13, Adslev 8362 Hørning borgtoft@hotmail.com 

Bente Andersen  Gyldenmuld 3, Gram 8660 Skanderborg  bentegyldenmuld3@hotmail.com 

Hanne Borre  Lyngdalvej 8 8752 Østbirk  hb@postkasse.net 

Klaus Egholm  Virringvej 42, Gram 8660 Skanderborg  egholm@mail.dk 

Keld Mortensen  Fyrreskrænten 3, Gl. Ry 8680 Ry  keldmortensen@natureeyes.dk 

Hans Gravsholt  Fuglevænget 8, Herskind 8464 Galten  hagra@gefiberpost.dk 

Suppleanter        

Jacob Andersen  Gyldenmuld 3, Gram  8660 Skanderborg  jacobsoelgaard@hotmail.com 

Arne Jensen  Lundhøjvej 7  8660 Ry   

Poul Ganer  Isagervej 23 B  8680 Ry  poul@ganer.dk 

Gert Thøgersen  Kirsebærvænget 39  8464 Galten  gert.privat@webspeed.dk 

Ad hoc.medlemmer        

Leif Poulsen      Rosenvej 3  8670 Låsby   leif.poulsen@tele2adsl.dk 

Allan Lundfald   Elværksvej 23   8464 Galten  allan.lundfald@mail.dk 

Ida Jensen   Vadestedet 4   8680 Ry  anders.ebbensgaard@mail.dk 

Der har i efteråret været afholdt flere ture - bl.a. en svampetur og en juletur i skoven 
v. Kollens Mølle nord for Jeksen. Begge ture havde fin tilslutning. Der er planlagt 
en Kyndelmissetur den 1.febr.2009. Oplysninger om den: Se i aviser og ugeblade.  
Se også www.dn.dk. Vælg ”Oplev naturen” og derefter ”Lokale ture”. På hjemme-
siden kan du under DN´s lokale afdelinger finde ”Årsberetning2008” og ”Formål”. 

Hans Gravsholt 
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Hertha Levefællesskab 
   Vejen går til Herskind 
    Året er 2007. Vi er i gang med at flytte. Vores 3 børn er allerede flyttet. 
De skal videre i livet. Hvad skal vi? Huset er stort og haven er stor. Måske er 
det også nu, vi skal videre og udfordre os selv? Det er en stor beslutning 
efter næsten 30 år i Hammel og omegn, hvor vi har taget del i stort og småt. 
Men hvor skal vi i flytte hen? Gennem vores arbejde med at starte en friskole 
i Hammel havde vi læst om Hertha. Selvom Hertha kun ligger ca.10 km fra 
Voldby, havde vi aldrig besøgt stedet. Men nu havde vi jo bestemt os for at 
være nysgerrige og udfordre os selv. 
  Vi kørte ud af Sjelle-vejen, 8 km stik syd, derefter 2 km stik øst ad Lange-
linie. Vi kom til indkørslen til Herskind og så straks, at der både var Brugs 
og tank i byen. Selv er vi jo godt vante med Voldby Købmandsgård, som i 
dag blomstrer af frugten af humle m.m. Næsten ude af byen drejede vi til 
højre og fik øje på skiltet med Landsbyvænget. Og så var vi ”solgt”. Selvom 
det var en rigtig grå regnvejsdag med store pytter på vejen, lyste de forskel-
lige huse op i alle farver. Aldrig havde vi da set noget så forunderligt. I café-
en duftede det af kage og snak. Vi spurgte, om det var rigtigt, at der var huse 
til salg, som vi havde læst, og fik at vide, at det vist nok var rigtigt. Da vi 
kørte derfra med frisk mælk og  kage, fik vi øje på udsigten over ådalen.  
Tænk at denne dejlige landsby rummer Hertha. Uden mange overvejelser 
havde vi truffet vores valg: Vi ville flytte til Herskind. 
  Den næste del af historien er lang og besværlig. Bl.a. tog det næsten 2 år at 
få vores hus solgt, men oktober 2007 kunne vi flytte ind i vores ønske-hus. 
Vi blev budt velkommen med blomster og vin af Hertha og Herskind. 
  Vi blev indbudt til integrations-medister i Herskind og spiste, til pølseskin-
det næsten revnede. Vi snakkede med gud og hvermand i byen og glædede 
os over kirken og de smukke bænke, vi havde hørt om. Herskind havde op-
levet den største indflytning i mands minde. I TV2-Østjylland havde vi set, 
at det var blevet trendy at flytte ud til aktive landsbyer i omegnen af Århus. 
Vi kunne se, at der blev sunget på livet løs – og at det fortsatte i år 2008. 
  Nu er der gået godt 1 år. Vi synes allerede, vi har boet her længe, selvom 
der måske skal gå en generation, inden man rigtig bor her. Men det gælder 
ikke Herskind. Byen er åben og aktiv. Den vil gerne fylde meget på landkor-
tet, også selvom det er Nordpolen, der er ved at smelte. Vi er landfaste med 
Skanderborg Kommune og vil gerne blive endnu større. Vores Brugs har 
altid gode tilbud, langt flere end man kan møde i byerne. Hvem tilbyder 
f.eks. at fylde børnenes flotte og store julesokker med julegodter. Det er ikke 
svært at føle sig som en afholdt kunde, når man bliver mødt med en frisk 
hilsen. Det er i det hele taget let at føle sig hjemme i vores nye by.  
  Det er ved at være deadline. Herskindsigt skal udkomme til tiden. Tænk 
hvor mange ting, der står i det blad – og det hele foregår i Herskind. Tak til 
redaktøren, som holder os alle i gang. 
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Hertha Levefællesskab 
    

 
Tegnet af Cato Thau-Jensen, født og opvokset få km fra Herskind(Skovby). 

Blev vist rundt i Hertha og Herskind i forbindelse med en udstilling, 
 jeg arrangerede på Højbjerg Bibliotek. 

PS: Vores yngste datter er lige flyttet hjemmefra (tror vi nok) 
 

Laila Bach Sørensen og Skjold Fink, Landsbyvænget 19 D 
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Hertha Levefællesskab 

Fælles arrangementer og samarbejde 
   Vi er en gruppe, der samles om at arrangere kulturarrangementer i vores 
lokalsamfund. Her er en flok professionelle mennesker, der gerne vil bruge 
deres kunnen. Gruppen er: Bent Nielsen, Anne-Marie Elbech, Mogens Grej-
sen, Eva Bach, Hans Gravsholt, Inge Lorenzen, Rolf Sandmark, Jakob Hede-
gaard, Elisabeth Felix, Karen & Ole Wadsholt, Janus Sølvsten og Rita Lam-
brecht. Når vi åbner op for hinanden i lokalsamfundet, opstår der nye ideer, 
som vi kan arbejde videre med. Vi udnytter muligheder med hinanden, vi går 
i samklang og skaber unikke arrangementer. 
  Vi har lige afsluttet det tredie ”Syng-sammen” arrangement af dem, vi hav-
de planlagt her i efteråret. Det gik forrygende, og alle gæster var med på idé-
en om at gå på scenen og være med i et 4-stemmigt korværk under ledelse af 
Jakob Hedegaard med Gades ”Morgensang af Elverskud”, som lykkedes over 
al forventning. Alle gæsterne gik på scenen, der var ingen bænkevarmere – 
alle var med – hvor herligt. Og beboerne var med til sensommerkanon. Bent 
Nielsen styrede Herskind kabaretgruppe med speciel humor. De underholdt 
bl.a. med ”bakkesangerinder” og Alperosen. 

 
  Det har været 3 tiltag af meget forskellig karakter. Vi har ved samarbejdet 
mellem Herskind(Landsbyrådet) – Skivholme kirke og Hertha vist, at vi får 
både brugt mennesker og lokaler i lokalsamfundet. Vi udnyttede mulighe-
derne med hinanden, vi gik i samklang og skabte unikke resultater sammen. 
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  Vi oplevede i sådan en proces, at Herskind er et kulturcenter, som vi må 
tage alvorligt. De kræfter og muligheder, der findes i vores lokalsamfund, 
hæves op på et folkeligt professionelt niveau. Når nogle mennesker vil noget 
og deler deres ideer, så opstår uventede kontakter og nye tiltag for fremtiden.   

 

Julespil i Skivholme Kirke 
  Onsdag d.17.dec.kl.19 opfører Hertha-boere igen i år de meget stemnings-
fulde julespil ”Kristi fødselsspil” og ”Hyrdespil” i Skivholme Kirke. 
  Kirkerummet vil være næsten mørkelagt, og skuespil-truppen på ca.20 per-
soner er klædt ud i sjove og farvestrålende gevanter, mens de opfører spille-
ne på nogle ind imellem finurlige vers. Tilsammen skaber det en helt speciel 
stemning af andagt blandet med en god portion folkelig humor. 

 
Lørdagscafé 

  På følgende lørdage er der lørdagscafé fra kl.14 til 1630 i Herthas sal. Der 
vil ofte være musikalske indslag, og i caféen kan der købes kaffe/the samt 
lækkert hjemmebag. Midt på eftermiddagen arrangeres der rundvisning. 
   I 1.halvår af 2009 er der lørdagscafé d.7.febr., 7.marts, 2.maj og 6.juni. 
Den 2.maj er der samtidigt bagagerumsmarked/loppemarked. Hvis man 
ønsker at fejre sin fødselsdag i caféen, dækker vi gerne op. Bestil til antal i 
forvejen på 8695 1552 (Sonja Therkildsen) eller 8695 4527 (Helle Hansen). 
Vil du vide mere om Hertha, så læs på Hertha´s hjemmeside: http://www.hertha.dk 
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Hovedbrud for hele familien 
1. Har Landsbyrådet fået hjemmeside? 
2. Hvem har sagt farvel fra biblioteket på Herskindskolen? 
3. Hvilken dato er der generalforsamling i Brugsen? 
4. Hvor mange bestyrelsesmøder har HG&B afholdt i 2008? 
5. Findes der en cykelsti-gruppe i Skivholme? 
6. Hvad sker der i HB d.21.2.2009 kl.11? 
7. Er der dannet et pastoratsråd i Nord? 
8. Hvem er ulvenes kontaktperson? 
9. Har naturfredningsforeningen planlagt kyndelmissetur d.1.2.2009? 
10. Hvem blandt annoncørerne har tlf. 45 2213 1772? 
11. Har Bent Nielsen og co. underholdt i Hertha? 
12. Hvad sker der i Herskind Forsamlingshus d. 19.2.2009? 
13. Hvilken dato er der dilettantfest i Herskind? 
14. Har Nordlyset en drillenisse, som tager på hjemmebesøg? 
15. Hvad søger Herskindskolen?  
16. Findes der en lokalhistoriegruppe i Herskind? 
17. Har miljøministeren besøgt ”det nordlige” her i efteråret? 
18. Landsbydag 2009: Hvilken dato? 
19. Arbejder Landsbyrådet med ideer til sund skolemad? 
20. Hvor mange måneder frem dækker kalenderen? 
   Svar på ovenstående spørgsmål finder du i dette nr. af Herskindsigt. 
Hovedbrud kan afleveres i kassen i Brugsen senest d.1.marts 2009.  
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 
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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  
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Herskindsigt      31. årgang nr. 120       Dec. 2008  

  
Loppemarked Herskind F-hus 21.9.08 Anna Brandt udstilling, nov.2008 

 

 

 

Indvielse på Christinedahl 17.9.2008  Natur vest for Præstbroen, okt.2009 

 

 

 
Svampetur, Kolskov v.Jeksen 21.9.08 Juletur i Kolskov 23.11.2008  

 


